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EM RIO PRETO

TJ anula lei e flexibiliza comércio 
abrir à noite e aos domingos
O Sindicato dos Empregados no Comércio de Rio Preto e região que defende os trabalhadores do setor criticou a decisão.

COSMÉSTICOS

Fazenda mira 
fábricas da 
região por 
sonegação
A Secretaria Estadual da 
Fazenda realizou ontem 
uma ação de busca e apre-
ensão de documentos físi-
cos e arquivos eletrônicos 
em seis fábricas de cosmé-
tico em Novo Horizonte. A 
operação se chama Afrodi-
te. O objetivo é desmantelar 
um esquema de sonegação 
de ICMS de R$ 205 milhões 
em 28 fábricas em todo oo 
estado.
CIDADES Pág.4

OBSTRUIR RUA
SÓ AVISANDO
Prefeito Edinho Araújo enviou 
projeto que obriga que obras 
que forem obstruir vias sejam 
comunicadas com antecedên-
cia. POLÍTICA  Pág.3

Ambiental e Zoológico resgatam macacos intoxicados
Nesta quarta-feira, 3, equipe do Zoológico Municipal de Rio Preto atuou em conjunto com a Polícia Ambiental no 
resgate de dois macacos-prego com sinais de intoxicação na área conhecida como Mata dos Macacos. A Polícia Am-
biental ainda encontrou, no local, uma armadilha utilizada para capturar esses animais. Os indícios apontam para uma 
possível ação, envolvendo hipóteses como biopirataria (tráfico de animais) e até atentados relacionados aos recentes 
casos de varíola dos macacos.  CIDADES Pág.4

GENINHO VICE DE GARCIA
O deputado federal Geninho Zuliani (União Brasil) será o 
candidato a vice-governador na chapa de Rodrigo Garcia 
(PSDB) para o governo do Estado de São Paulo. A indi-
cação foi feita pelo União Brasil nesta quarta-feira, 3, e 
aceita pelo governador. POLÍTICA  Pág.3

VOTUPORANGA

Operação 
contra tráfico 
de drogas e
armas prende  3

CIDADES   Pág.4

COMÉRCIO

Vale-gás 
chega mas 
não impacta 
vendas
Em Rio Preto, o vale-gás 
alivia a situação das famí-
lias em vulnerabilidade so-
cial, mas comerciantes não 
são unânimes em atribuir 
ao benefício estabilidade 
ou melhoria nas vendas. 
Na cidade, o preço do boti-
jão de 13 quilos varia de R$ 
125 a 135. De acordo com 
Wilson Ferreira, apesar de 
tudo, as vendas continuam 
na mesma intensidade. 
“Não houve nenhuma dife-
rença.” CIDADES  Pág.5

SAÚDE

Câmara faz
extraordinária 
e vota reajuste 
de agentes
Os vereadores de Rio Preto 
vão analisar projeto de lei 
complementar que trata 
da adequação do paga-
mento salarial dos Agentes 
Comunitários de Saúde 
e Agentes de Combate às 
Endemias. O presidente 
da Câmara, Pedro Roberto 
Gomes (Patriota), convo-
cou duas sessões extra-
ordinárias. A primeira às 
10 horas e a segunda às 11 
horas desta quinta-feira”. 
POLÍTICA Pág.3

CENSO 2022

IBGE pede
que pessoas 
atendam
recenseador
Segundo o coordenador 
da unidade de Rio Preto, 
Igor Santana, uma das 
principais dificuldades é 
o fato de muitos morado-
res recusarem colaborar 
com a coleta de dados. “O 
período pós-pandemia e 
tantos outros fatores que 
implicam num alto índi-
ce de periculosidade faz 
resvalar em diversas re-
sistências dos moradores 
em responder a pesquisa. 
CIDADES Pág.5

EM JUNHO

UBSs fazem 
mais de 7,3 mil 
atendimentos 
odontológicos
O atendimento odontológi-
co nas 28 Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) de Rio 
Preto começa a voltar ao 
normal. Até 2019, eram 8 
mil atendimentos mês. Du-
rante a pandemia caiu para 
apenas mil. Em junho deste 
ano, o último dado, foram 
7.317. A informação é da 
Coordenadora Executiva de 
Políticas Públicas de Saúde 
Bucal, odontopediatra Ana 
Pranke. CIDADES  Pág.5

O Tribunal de Justiça de 
São Paulo acatou pedido 
da Associação Comercial e 
Empresarial (Acirp) para 
declarar inconstitucio-
nal lei aprovada no ano 
passado que determina o 
cumprimento de conven-
ções e de acordos coletivos 
para permitir a abertura 
do comércio em Rio Preto. 
A Acirp comemora a de-
cisão. O Sincomerciários, 
do lado dos empregados, 
divulgou nota criticando. 
Na prática a flexibilização 
serve para aberturas à noi-
te e aos domingos. O TJ já 
havia concedido liminar em 
dezembro do ano passado 
em que suspendeu parte da 
lei. CIDADES  Pág.5

NHANDEARA

Colisão entre 
picape e
caminhão mata 
motorista
Acidente entre um cami-
nhão e uma picape matou 
um motorista de 52 anos 
na noite de terça-feira, 2, na 
rodovia Péricles Bellini, em 
Nhandeara.  O caminhão, 
ao realizar uma ultrapas-
sagem, bateu com a picape, 
que vinha no sentido con-
trário. CIDADES  Pág.4

Zoológico Municipal e Polícia Ambiental atuam juntos em resgate de macacos-prego
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lda de Oliveira Chamon, natu-
ral de Valparaíso-SP, faleceu aos 
85 anos de idade. Era viúva de 
Sr. Geraldo Chamon e deixa os fi-
lhos Geraldo Chamon Junior e 
Mariana. Será sepultado no dia 
03/08/2022 às 15h, saindo seu fé-
retro do velório Jardim da Paz para 
o Cemitério Parque Jardim da Paz. 
 
Getulio Caetano dos Santos, natural 
de Tanabi-SP, faleceu aos 73 anos 
de idade. Era separada e deixa a fi-
lha Beatriz. Será sepultado no dia 

FALECIMENTOS E MISSAS

03/08/2022 às 10h, saindo seu fé-
retro do velório Jardim da Paz para 
o Cemitério Parque Jardim da Paz. 
 
Santina Riguetto Buriola, natural de 
Monte Aprazível-SP, faleceu aos 81 
anos de idade. Era viúva de Sr. Anto-
nio Buriola e deixa os filhos Wilson 
Aparecido, Luis Antonio e Adilson 
Roberto (falecido). Será sepultado 
no dia 03/08/2022 às 10h 30min, 
saindo seu féretro do velório Cape-
las Prever Rio Preto para o Cemité-
rio São João Batista.

O homem do Agro
O deputado estadual Itamar Borges (MDB) já traçou sua 

estratégia para obter a reeleição nas eleições de outubro des-
te ano. Depois de uma passagem de destaque na Secretaria 
Estadual da Agricultura, Itamar quer sensibilizar os eleitores 
da região de que foi ele quem revolucionou o setor Agro do 
Estado. Pipocam nas suas redes sociais depoimentos dos mais 
variados políticos, empresários rurais e autoridades do setor 
elogiando sua atuação. Personagens como o prefeito Edinho 
Araújo (MDB), prefeitas e prefeitos da região e, até mesmo, 
o homem simples do campo que lida diariamente na roça. 
“Levando este apoio ao agricultor do Estado jamais visto”, diz 
ele em uma de suas recentes publicações.

Aliança centro-esquerda

Sem 
atravessador 

Espertalhão

Agora vai

O vereador e candidato a deputado federal pelo Psol, João Paulo Rillo, será o grande anfitrião 
de uma plenária nesta quinta-feira, 4, às 19 horas no Centro Cultural Vasco. Rillo receberá o 
também candidato a deputado federal Guilherme Boulos e a candidata a estadual Ediane Maria, 
todos do Psol. Rillo foi oficializado candidato no sábado, 30, onde o Psol e a Rede oficializaram 
o apoio a Fernando Haddad (PT) ao governo de São Paulo e indicou o nome de Juliano Medei-
ros para compor a primeira suplência do Senado. “Foi um longo percurso, muito conversa, um 
exercício democrático para compor uma aliança de centro-esquerda para de uma vez a gente 
virar a página em São Paulo, construir um governo popular”, diz Rillo.

Não é preciso dizer que 
a candidatura do médico 
Renato Silva, a deputado 
federal pelo Patriota, é de 
uma das mais preparadas 
para discutir os problemas 
do país e da Saúde, que 
temos hoje no Brasil. Um 
dos maiores especialistas e 
bem-sucedidos profissionais 
em transplantes de fígado 
do país. Mas o HB decidiu 
emprestar até a sua marca a 
ele, por outro motivo. A ins-
tituição vive de passar o pires 
aos agentes políticos atraves-
sadores, que sempre querem 
um retorno da instituição. Se 
eleger um dos seus, vai ter 
ligação direta com o cofre 
e pode deixar de passar o 
pires. Por outro lado, para 
um Hospital Universitário 
que atende o SUS, jamais 
vai deixar de aceitar a ajuda 
para manter a qualidade do 
serviço.

Se depender do vereador Renato Pupo o ano 
de 2022 será totalmente diferente do de 2018. 
Oficializado candidato a deputado estadual 
pelo PSDB no último sábado, 30, o delegado de 
Polícia acredita que sua segunda experiência 
eleitoral em busca de uma cadeira na Assembleia 
Legislativa será vitoriosa. “As condições são infi-
nitamente mais favoráveis do que em 2018, na-
quela ocasião eu não tinha estrutura nenhuma, 
e enfrentei três deputados estaduais indo para 
a reeleição e mesmo assim fiquei em terceiro 
lugar em Rio Preto”. Pupo acredita que a “onda 
Bolsonaro” já passou e dificilmente os eleitores 
da região vão votar em forasteiros, como o caso 
da deputada estadual Janaina Paschoal, recor-
dista de votos na cidade em 2018. “Existe uma 
vontade muito grande a população de ter um 
representante de Rio Preto”, finaliza Pupo.
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Morte súbita: um importante 
alerta para o check-up vascular

A recente notícia do fa-
lecimento do empresário e 
triatleta João Paulo Diniz, 
filho do renomado senhor 
Abílio Diniz, alerta sobre a 
fragilidade do nosso sistema 
cardiovascular. Jovem, atlé-
tico e sem fatores de risco 
conhecidos para doenças 
circulatórias, ou seja, um 
perfil populacional não ca-
racterístico para problemas 
cardíacos e em outros órgãos 
vitais.

 A morte súbita cons-
titui um quadro de falência 
circulatória aguda, que pode 
ser decorrente de alterações 
cardíacas, cerebrais ou em 
associação a falência múl-
tipla de órgãos. Inúmeros 
fatores podem estar asso-
ciados ao quadro de morte 
súbita, tais como, uso de 
substâncias ilícitas, intoxica-
ções medicamentosas, arrit-
mias cardíacas e alterações 
cardiovasculares. 

Os casos de morte súbita 
em jovens reforçam a neces-
sidade da avaliação circula-
tória de rotina, o que permi-
te a identificação precoce de 
alterações cardiovasculares 
que possam ser tratadas, evi-
tando desta forma a morte 
inesperada. De acordo com 
dados publicados pelo Mi-
nistério da Saúde, no Brasil, 
aproximadamente 300 mil 
casos de morte súbita são 
decorrentes de alguma al-
teração circulatória, o que 
representa em média 1.000 
óbitos por dia, 45 por hora e 
2 por minuto.

 Estudos recentes res-
saltam que o risco de morte 
súbita é relativamente alto 
nos indivíduos portadores 
de fatores de risco para do-
enças cardiovasculares, tais 
como, hipertensão arterial 
sistêmica, tabagismo, so-
brepeso, obesidade. Nos úl-
timos anos, a prática intensa 
de atividades físicas tem sido 
apontada como importante 
fator predisponente a qua-

dros de arritmia cardíaca, o 
que aumenta o risco de com-
plicações cardiovasculares.

De um modo geral, o ta-
bagismo aumenta a viscosi-
dade sanguínea, tornando-o 
mais espesso, e aumenta 
o enrijecimento da parede 
arterial, o que favorece a 
formação de micro trombos 
no sistema circulatório. A 
trombose arterial cerebral ou 
coronariana, em decorrência 
do tabagismo, predispõe a 
quadros clínicos compatíveis 
com derrame cerebral ou 
infarto do miocárdio, que 
são importantes causas de 
morte súbita.

Os obesos apresentam 
um importante aumento da 
superfície corporal, sobre-
carregando o trabalho car-
díaco. Como consequência, 
ocorre aumento do tamanho 
do coração, conhecido como 
miocardiopatia hipertrófica e 
elevação da pressão arterial e 
dos níveis de colesterol LDL 
(“colesterol ruim”), servindo 
de gatilhos para eventos car-
diovasculares agudos.

O check-up vascular é 
fundamental na prevenção 
de alterações circulatórias 
que possam aumentar o risco 
de eventos cardiovasculares 
agudos. Mesmo em pessoas 
jovens, o acompanhamento 
médico de rotina e a avalia-
ção circulatória constituem 
medidas essenciais na pre-
venção da morte súbita. Para 
maiores informações, acesse 
o site www.drsthefanovascu-
lar.com.br.

*Doutor em Pesquisa 
em Cirurgia pela Facul-
dade de Ciências Médi-
cas da Santa Casa de São 
Paulo, especialista nas 
áreas de Cirurgia Vascu-
lar, Angiorradiologia e 
Cirurgia Endovascular e 
coordenador do curso de 
Medicina da União das 
Faculdades dos Grandes 
Lagos (Unilago)

SAÚDE VASCULAR

STHEFANO 
ATIQUE
saúde@dhojeinterior.com.br

Fazer prece (que se asse-
melha a meditar) constitui um 
entrelaçamento entre a Terra e 
o Céu, uma interação de Paz, de 
Fraternidade, de Solidariedade, 
de sentimento de compaixão 
uns pelos outros na hora da dor 
e da alegria, a despeito de crença 
ou descrença. Não se ora apenas 
quando nos ajoelhamos de cor-
po ou Espírito diante do Poder 
Superior. Sobretudo, quando 
nos amamos uns aos outros tan-
to quanto Jesus nos tem amado, 
quanto Moisés amou, quanto 

ARTIGO

Paiva Netto

Conclusivo ideal do Cidadão do Espírito

o Profeta Muhammad amou, 
quanto Buda amou, quanto 
Lao-tsé amou, quanto Confú-
cio amou, quanto Zaratustra 
amou; e conforme incontáveis 
missionários de Deus trouxeram 
à Terra uma mensagem de Paz, 
de Misericórdia, de Conheci-
mento, de Fraternidade. E o 
mundo precisa tanto disso para 
sobreviver! Eis por que é neces-
sário que haja forte atenção à 
disciplina além do intelecto (só 
o intelecto humano não basta), 
conforme propõem a Pedagogia 
do Afeto e a Pedagogia do Cida-
dão Ecumênico. Elas são isso. 
Representam o encontro com 
Deus, o Criador Supremo, por 
meio de Suas criaturas, Cidadãs 
do Espírito. Do contrário, nada 
adianta, pois nos poderemos 
acabar estorricando uns aos 
outros e a reproduzir a profecia 
de Pedro Apóstolo, na sua Se-
gunda Epístola, capítulo tercei-
ro. No entanto, a humanidade 
é teimosa e sempre sobrevive 
aos seus mais enlouquecidos 
tempos e comandantes. Quanto 
ao fato de ter eu afirmado que 
fazer prece assemelha-se a me-
ditar, significa dizer que nem 
os Irmãos ateus estão excluídos 
desse benefício.

Ideologia e Caridade
Amor, Harmonia, Solidarie-

dade, espírito de Justiça aliado 

à Bondade, jamais à vingança; 
Liberdade com respeito aos de-
mais entes humanos; Verdade 
sem fanatismo social, político, 
filosófico, religioso ou cientí-
fico; auxílio aos que sofrem, 
no corpo ou na Alma; Política 
e Economia, acompanhadas 
pelas virtudes da Correção e 
da Generosidade; Instrução, 
Educação, Reeducação, conso-
ante a Fraternidade Ecumênica; 
portanto, tudo aquilo que na 
Paz ou na guerra torna forte a 
criatura, na Terra e no Mundo 
Invisível, que não é uma abstra-
ção, forma o conclusivo conceito 
de ideologia para o Cidadão do 
Espírito: Caridade, ou seja, o ar 
moral que, como seres realmen-
te civilizados, devemos respirar.

Faz-se mister recordar o que 
fraternalmente nos ordenou 
Jesus:

— Ide e pregai, dizendo: É 
chegado o Reino dos Céus. Curai 
os enfermos, limpai os leprosos, 
ressuscitai os mortos, expulsai 
os demônios, dai de graça o que 
de graça recebeis. Vesti os nus, 
alimentai os famintos, amparai 
as viúvas e os órfãos. Eu sou o 
Caminho, e a Verdade, e a Vida. 
Ninguém vem ao Pai, senão por 
mim. Conhecereis a Verdade [de 
Deus], e a Verdade [de Deus] 
vos libertará (Evangelho, segun-
do Mateus, 10:7 e 8; Epístola de 
Tiago, 1:27; e Boa Nova, confor-
me João, 14:6 e 8:32).

Caridade e estratégia
A Caridade não é um senti-

mento de tolos. É a misericor-
diosa estratégia de Deus que, 
aliada à Justiça Divina (que 
não é a violência que homens 
inescrupulosos têm como tal), 
estabelece nos corações a condi-
ção perfeita para que se governe, 
administre, empresarie, traba-
lhe, pregue, exerça a Ciência, 
elabore a Filosofia e se viva, 
com espírito de generosidade, 
a Religião.

Caridade e Justiça
A Caridade é a Ideologia 

Divina do espírito de Justiça.

Suprassumo da Ca-
ridade

Disse Jesus: “Novo Man-
damento vos dou: amai-vos 
como Eu vos amei. Somente as-
sim podereis ser reconhecidos 
como meus discípulos (...). Não 
há maior Amor do que doar a 
própria vida pelos seus ami-
gos. (...) Porquanto, da mesma 
forma como o Pai me ama, Eu 
também vos amo. Permanecei 
no meu Amor” (João, 13:34 e 
35 e 15:13 e 9). 

Eis que nos encontramos 
diante do suprassumo da Ca-
ridade, como já lhes declarei, 
síntese do verdadeiro sentido 
de ideologia que os mais puros 
idealistas, de todas as origens, 
sempre buscaram e buscam. 
Ora, sem o Amor Fraterno (que 
é sinônimo de Caridade), sem a 
Verdade e sem a Justiça nunca 
haverá Paz duradoura. Alziro 
Zarur (1914-1979), em momen-
tos de profunda inspiração, 
com toda a força de sua Alma, 
assim definiu o Mandamento 
Novo de Jesus:

1o — O Novo Mandamento 
de Jesus é a Essência de Deus;

2o — O Novo Mandamento 
de Jesus é a salvação da huma-
nidade;

3o — O Novo Mandamento 
de Jesus — “Amai-vos como Eu 
vos amei” — é a Chave da Vida 
e a Chave da Morte.

Profundas definições do 
grande proclamador da Reli-
gião de Deus, do Cristo e do 
Espírito Santo. Aí está, pois, 
em resumo a ação da Política 
Divina, que pregamos para 
o erguimento “de um Brasil 
melhor e de uma humanidade 
mais feliz”.

*José de Paiva Netto 
― Jornalista, radialista e 
escritor.

paivanetto@lbv.org.br 
— www.boavontade.com
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Política Reviravolta
Presidente afastado reassume Pros e 
quer cancelar chapa de Pablo Marçal 
para apoiar Lula e Alckmin

Novidade
Câmara aprova medida provisória que 
altera regras do auxílio-alimentação e 
regulamenta o teletrabalho

Qualquer intervenção para 
realização de obras ou serviços 
que causem obstrução de ruas 
e avenidas de Rio Preto terão 
de ser comunicadas a Secreta-
ria de Trânsito de Rio Preto. 
É isso que determina recém 
projeto de lei protocolado pelo 
prefeito Edinho Araújo (MDB) 
na Câmara Municipal. 

A proposta altera a Lei 
nº 13.453, de 18 de março 
de 2020, que trata sobre a 
obrigação de intervenção da 
Guarda Municipal no auxílio 
do trânsito das vias públicas 
quando da realização de obra 
ou manutenção das mesmas. 

Consta no novo texto pre-

Obras que obstruam ruas deverão 
ter aval da Secretaria de Trânsito

PROJETO

tendido por Edinho que as 
empresas privadas e os entes 
estatais de qualquer espécie 
ou esfera, ficam obrigados a 
solicitar à Secretaria Munici-
pal de Trânsito, Transportes 
e Segurança a intervenção em 
vias públicas ou sua obstrução, 
decorrentes de obras ou ser-
viços a serem ali executados, 
observando-se para tanto, as 
normas vigentes. 

“A solicitação deverá ser 
feita pela empresa ou órgão 
que irá executar a obra ou o 
serviço, através do sistema 
eletrônico da Secretaria”, diz 

o projeto. 
O projeto especifica que 

caberá a solicitação “direta-
mente à Secretaria Municipal 
de Trânsito, Transportes e 
Segurança, à qual a Guarda 
Municipal está submetida e 
estruturalmente vinculada, 
tendo em vista que as ações 
materiais de controle e inter-
venção de vias é de competên-
cia do Órgão Gestor do trânsito 
e do tráfego no Município e não 
da própria Corporação local”, 
diz o texto. 

A alteração pretendida pelo 
prefeito decorre de texto con-

A proposta altera a Lei 
que trata sobre a obri-
gação de intervenção da 
Guarda Municipal no au-
xílio do trânsito

AGENTES DE SAÚDE

Câmara fará sessão extra 
para votar reajuste

A proposta altera a Lei nº 13.453, de 18 de março de 2020, que trata sobre a obrigação de intervenção 

Câmara analisa reajuste salarial de agentes de saúde

Os vereadores de Rio Preto 
vão analisar nesta quinta-fei-
ra, 4, projeto de lei comple-
mentar que trata da adequa-
ção do pagamento salarial 
dos Agentes Comunitários de 
Saúde e Agentes de Combate 
às Endemias. O presidente 
da Câmara, Pedro Roberto 
Gomes (Patriota), convocou 
duas sessões extraordinárias. 
A primeira às 10 horas e a se-
gunda às 11 horas desta quinta.

A proposta, de autoria 
do prefeito Edinho Araújo 
(MDB), tem o objetivo de 
atender a determinação da 
Emenda Constitucional nº 120 
de 5 de maio de 2022 que fixou 
o piso nacional da categoria 
em R$ 2.424. 

A norma trata da responsa-
bilidade financeira da União, 
corresponsável pelo Sistema 
Único de Saúde (SUS), na 

política de remuneração dos 
agentes. A emenda determina 
que o vencimento dos agen-
tes não pode ser inferior a 
dois salários mínimos, valor 
correspondente atualmente a 
R$ 2.424. O texto da emenda 
determina também que os 
recursos destinados aos pa-
gamentos desses profissionais 
são de responsabilidade da 
União e serão repassados aos 
municípios.

A nova tabela salarial, ane-
xada ao projeto da Prefeitu-
ra, determina o valor de R$ 
2.438,04 para a referência 
inicial, a R-01, paga aos recém 
iniciados na carreira. Para os 
profissionais inseridos na faixa 
R-04 (onde está a maior parte 
do contingente dos agentes de 
Rio Preto, segundo o sindica-
to da categoria), o novo valor 
previsto é de R$ 2.786,15. Já 
a última referência da tabela, 
a R-15, traz o valor de R$ 
4.301,32.

Divulgação

Raphael FERARRI
redacao@dhoje.com.br

Divulgação

O deputado federal Ge-
ninho Zuliani (União Brasil) 
será o candidato a vice-gover-
nador na chapa de Rodrigo 
Garcia (PSDB) para o governo 
do Estado de São Paulo. A 
indicação foi feita pelo União 
Brasil nesta quarta-feira, 3, e 
aceita pelo governador, que 
tenta a reeleição nas eleições 
de outubro. 

Hoje
Informações apuradas 

pelo Dhoje Interior dão conta 
de que o anúncio oficial vai 
acontecer nesta quinta-feira, 
4, após uma reunião entre os 
membros dos dois partidos 
-  União Brasil e PSDB - para 
selar o acordo desta quarta. 

Zuliani é próximo a Gar-
cia, de quem foi correligio-
nário no DEM. O partido 
depois fundiu-se com o PSL 
e deu origem ao União Brasil. 
Antes disso, Garcia foi para 
o PSDB. A escolha encerra 
disputa entre o União Brasil 
e o MDB pelo cargo. O ex-se-
cretário municipal da Saúde 
Edson Aparecido concorria 
com Zuliani para ser o vice. 

Acordo
O acordo passa por apoio 

Deputado Geninho Zuliani deve ser 
vice na chapa de Rodrigo Garcia

ELEIÇÕES

Informações apura-
das dão conta de que o 
anúncio oficial vai acon-
tecer nesta quinta

Raphael FERARRI
redacao@dhoje.com.br

à reeleição de Ricardo Nunes 
(MDB) na cidade de São Paulo 
em 2024. Zuliani foi relator 
do marco do saneamento, 
que permitiu a privatização 
do setor. Foi uma das pautas 
prioritárias do ministério da 
Economia no governo de Jair 
Bolsonaro (PL). 

Rodrigo Maia
E ele é próximo ao ex-pre-

sidente da Câmara Rodrigo 
Maia (PSDB), que atualmente 
exerce o cargo de secretário de 

Projetos e Ações Estratégicas 
do governo paulista. 

Ex-prefeito de Olímpia e 
com domicílio eleitoral em 
Rio Preto, Geninho sempre 
foi apoiador de primeira hora 
de Garcia. A amizade vem de 
anos. 

Chapa inédita
Caso a chapa saia vito-

riosa seria a primeira vez 
na história que a região de 
Rio Preto teria dois políticos 
ocupando cargos Executivos 

Deputado Geninho Zuliani é escolhido como vice na chapa de Rodrigo Garcia

tão importantes. Aloysio Nu-
nes Ferreira (PSDB), outro 
rio-pretense, já ocupou os 
cargos de ministro da Justiça 
e das Relações Exteriores, no 
entanto são funções indica-
das. O prefeito Edinho Araújo 
(MDB) também foi ministro 
dos Portos, durante o governo 
Dilma Rousseff (PT). 

Entramos contato com a 
assessoria do deputado para 
comentar a indicação, mas até 
o fechamento desta matéria 
não obtivemos retorno. 

Prefeitura 
amplia 
recursos à 
entidade

A Prefeitura de Rio 
Preto, por meio da Se-
cretaria Municipal da 
Mulher, Pessoa com Defi-
ciência e Igualdade Racial 
concedeu aditivo de R$ 
139,5 mil para a Comu-
nidade Só Por Hoje, para 
prestação de serviços ao 
munícipio. 

O reajuste no termo 
de colaboração consta 
em publicação no Diá-
rio Oficial do Município 
desta quarta-feira, 3, as-
sinado pela secretária da 
Mulher, Maria Cristina 
de Godoi. 

O valor previsto ini-
cialmente era de R$ 465 
mil, com o reajuste de 
30% a Prefeitura vai de-
sembolsar R$ 604,5 mil 
para que a entidade au-
mentar a oferta de servi-
ços para a pasta. 

Consta que a Comuni-
dade Só Por Hoje realiza 
“Serviço Especializado de 
Atendimento às Pessoas 
em Situação de Violência 
Doméstica e Familiar, ob-
jetivando ofertar o aten-
dimento psicossocial às 
pessoas em situação de 
violência doméstica e 
familiar, favorecendo o 
exercício de sua condição 
cidadã”.  

O termo de colabo-
ração teve início no dia 
1º de maio deste ano e 
prazo final em 30 de abril 
de 2024. 

Da REPORTAGEM

tido no art. 95 do Código de 
Trânsito Brasileiro, que es-
tabelece: “Nenhuma obra ou 
evento que possa perturbar ou 
interromper a livre circulação 
de veículos e pedestres, ou co-
locar em risco sua segurança, 
será iniciada sem permissão 
prévia do órgão ou entidade 
de trânsito com circunscrição 
sobre a via.”. 

Edinho pede a aprovação 
do projeto para que a norma 
Federal tenha plena aplicação 
no município. 

Ainda não há data para vo-
tação do projeto em plenário.  

Raphael FERARRI

Edinho pede a 
aprovação do 
projeto para que 
a norma Federal 
tenha plena 
aplicação no 
município.

Ex-prefeito de 
Olímpia e com 
domicílio eleitoral 
em Rio Preto, Ge-
ninho sempre foi 
apoiador de primei-
ra hora de Garcia. 
A amizade vem 
de anos.

Divulgação Câmara de Rio Preto

Divulgação

Jean M
orelli
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CIDADES Em São Paulo
O homem de 39 anos que foi preso 
após fazer ofensas racistas e homofó-
bicas na Biblioteca Mario de Andrade

Em Americana
Um carro carregado com cerca de 600 
quilos de maconha capotou e o moto-
rista foi detido na Rodovia Anhanguera

NOVO HORIZONTE

Setor de cosméticos é alvo de operação fiscal
A Secretaria Estadual da Fa-
zenda realiza desde às 9h des-
ta quarta-feira (3) uma ação 
de busca e apreensão de docu-
mentos físicos e arquivos ele-
trônicos em seis fábricas de 
cosmético em Novo Horizon-
te. A operação se chama Afro-
dite, numa referência a deusa 
grega da beleza e do desejo. 
A operação é para detectar 
possível fraude no recolhi-
mento do ICMS. No caso de 
cosmético, o recolhimento 
desse imposto em toda a ca-
deia produtiva, é concentrado 
no fabricante. São 125 audito-
res fiscais da Receita Estadu-
al e 51 policiais da Divisão de 
Crimes contra a Fazenda do 
Departamento de Polícia de 
Proteção à Cidadania (DPPC) 
e delegacias do interior. 
Estão sendo executados tra-
balhos em 28 alvos, relacio-
nados a 4 grupos de empresas 
do ramo. Eles cumprem 20 
Mandados de Busca e Apre-
ensão nas áreas de atuações 

das Delegacias Tributárias 
dos municípios de São Paulo, 
Osasco, Guarulhos, Grande 
SP, Bauru e São José do Rio 
Preto (à qual Novo Horizonte 
faz parte). 
Não há operação em Rio Preto 
ou outra cidade do Noroeste 
Paulista. 
Técnicos da Secretaria detec-
taram um esquema de sone-

gação que nos últimos 5 anos 
pode ter desviado cerca de R$ 
205 milhões. Não é possível 
saber por ora, qual é o volu-
me que teria sido desviado em 
Novo Horizonte. A operação 
também tem o apoio da Po-
lícia Civil, com a Divisão de 
Investigações Sobre Crimes 
Contra a Fazenda, do Depar-
tamento de Polícia de Prote-

Nesta quarta-feira, 3, equi-
pe do Zoológico Municipal de 
Rio Preto atuou em conjunto 
com a Polícia Ambiental no 
resgate de dois macacos-prego 
com sinais de intoxicação na 
área conhecida como Mata 
dos Macacos. 

A Polícia Ambiental ainda 
encontrou, no local, uma ar-
madilha utilizada para captu-
rar esses animais. Os indícios 
apontam para uma possível 
ação, envolvendo hipóteses 
como biopirataria (tráfico de 
animais) e até atentados re-
lacionados aos recentes casos 
de varíola dos macacos regis-
trados em Rio Preto. 

É importante destacar que 
os macacos não fazem parte 
da cadeia de transmissão da 
doença. 

A Secretaria de Meio Am-
biente de Urbanismo já so-
licitou à Polícia Ambiental o 
reforço na vigilância do local. 

Equipes da Ambiental e Zoológico 
resgatam macacos intoxicados

MATA DOS MACACOS

É importante destacar 
que os macacos não fa-
zem parte da cadeia de 
transmissão da doença.

Da REDAÇÃO
redacao@dhoje.com.br

Passageiro 
chama corrida 
e rouba 
mototaxista

Um mototaxista, de 
59 anos, teve a Honda CG 
160 Start roubada por um 
falso passageiro, às 16h30 
desta terça-feira, 2. Além 
do prejuízo material, ele 
foi agredido pelo bandido. 

Na Central de Flagran-
tes, ele contou que traba-
lha em um ponto na rua 
Voluntários de São Paulo, 
ao lado de um hotel, na 
área central de Rio Preto. 

A corrida 
Segundo a vítima, por 

volta das 16h15, apareceu 
um rapaz de cor branca, 
vestindo camisa de manga 
longa azul e com o logo-
tipo de uma empresa, e 
calça preta, solicitando 
corrida até o trevo da 
avenida Fernando Costa. 

Ao parar o veículo, o 
marginal passou a chutar 
o mototaxista, que caiu 
e continuou apanhando 
no chão. Em seguida, o 
assaltante fugiu com a 
CG na direção da Represa 
Municipal. 

De acordo com o mo-
totaxista, no seu local de 
trabalho há câmera de 
segurança que pode aju-
dar a esclarecer a autoria 
do roubo.

Zoológico Municipal e Polícia Ambiental atuam juntos em resgate de macacos-prego

Divulgação

DEGOLADA

Três presos em Votuporanga
Em Votuporanga, a Polícia 

Civil realizou uma operação 
contra tráfico de armas e 
drogas, na tarde desta terça-
-feira, 2. 

Os presos
De acordo com a polícia, 

três pessoas foram presas. 
Foram apreendidos porções 

Divulgação Polícia Civil

Polícia 
prende 
procurado 
em Urupês

A Polícia Civil de Uru-
pês, prendeu na tarde da 
última terça-feira,02, um 
homem de 31 anos que 
havia sido condenado por 
furto desde 2019. 

De acordo com as in-
vestigações o homem fur-
tou pisos, porcelanatos e 
ferramentas de um imóvel 
na época em construção. 

No momento da pri-
são, os policiais encontra-
ram também duas porções 
de maconha. Questionado 
o homem informou que 
era para uso próprio. 

Essa foi a quarta vez 
que ele foi surpreendido 
com drogas.

de maconha, cocaína, crack, 
carregadores, munições e va-
lores em dinheiro. 

Os homens foram presos 
em flagrante pelos crimes de 
tráfico de drogas e porte de 
arma de fogo e permanecem a 
disposição da Justiça. 

Colaborou -  Sarah 
BELLINE

Arquivo Dhoje

A Polícia Ambien-
tal ainda encon-
trou, no local, 
uma armadilha 
utilizada para 
capturar esses 
animais. 

ção à Cidadania (DPPC). 
Diversas operações com in-
dícios de irregularidades em 
que grandes distribuidores 
de cosméticos adquiriam de 
“atravessadores” os produtos 
acabados de sua própria logo-
marca, pelo dobro ou mais do 
preço praticado pela indústria 
que os produziu, o que não faz 
sentido econômico, visto que 
poderiam tê-los adquirido 
diretamente desta mesma in-
dústria. Há suspeita de simu-
lação de operações e utiliza-
ção de empresas interpostas.  

Sonegação
O objetivo, além de recuperar 
o crédito tributário, é a manu-
tenção do equilíbrio concor-
rencial do setor. A segunda 
fase da operação, que será na 
sequência, efetuará verifica-
ções fiscais em outros contri-
buintes do mesmo segmento 
em relação aos quais se de-
tectarem indícios de prática 
semelhante.

Fábricas em Novo Horizonte são alvo de operação fiscal

Colisão frontal em Nhandeara
Acidente entre um cami-

nhão e uma picape matou 
um motorista de 52 anos na 
noite de terça-feira, 2, na 
rodovia Péricles Bellini, em 
Nhandeara.   

De acordo com a Polícia 
Rodoviária Estadual, o ca-
minhão, ao realizar uma ul-
trapassagem, bateu de frente 

com a picape, que vinha no 
sentido contrário. 

Ainda de acordo com a 
PRE, o motorista da picape 
ficou preso nas ferragens e 
acabou morrendo no local. O 
caminhoneiro teve ferimentos 
leves. As causas do acidente se-
rão investigadas. Colaborou 
-  Sarah BELLINE. 

Procurado é preso ao
ameaçar matar mulher

Um foragido da Justiça 
foi capturado ao ser preso em 
flagrante por violência domés-
tica, por volta das 20h30 desta 
terça-feira, 2, no Solo Sagrado 
I, em Rio Preto. 

Segundo o boletim de 
ocorrência, quando a viatura 
da PM chegou no endereço a 
residência estava fechada e 
com cadeado no portão. 

Como não houve resposta a 
chamados, a guarnição entrou 
em um corredor ao lado do 
imóvel e bateu numa janela, 
tendo uma voz feminina res-
pondido que estava tudo bem. 

Os pms falaram que era 
para a mulher sair e se iden-
tificar. Quando a vítima, de 43 
anos, apareceu acompanhada 
do acusado, de 31 anos, os 
militares perceberam que ela 
estava muito nervosa e a afas-

taram do companheiro. 
A dona de casa, que tinha 

hematomas no corpo, contou 
que estava sendo agredida 
pelo amásio, que pegou uma 
faca e pôs em seu pescoço 
dizendo que queria matá-la 
degolada. 

Para a Polícia Militar, o 
suspeito alegou que tinha apa-
nhado da vítima e dos enteados 
em data anterior. 

Na delegacia, foi descoberto 
que o indiciado tinha mandado 
de prisão, em regime fechado, 
expedido em 4 de maio deste 
ano e com validade até 13 de 
julho de 2033, pela 2ª Vara do 
Foro de Tanabi. 

Após ser autuado por lesão 
corporal, ameaça e injúria e 
de ter a captura comunicada, 
o fugitivo foi levado para a 
carceragem da Deic. 

Divulgação

Reprodução

Divulgação

A empresa PARDO, DIAS & CIA LTDA inscrita sob o CNPJ 
00.592.516/0005-04 sofreu um extraviamento das nfs 
N°4400 a 4450 (talão 09).
A empresa PARDO, DIAS & CIA LTDA inscrita sob o CNPJ 
00.592.56/0007-68 sofreu um extraviamento das nfs/talões: 
N°100 a 150 (talão 03) ; N°151 a 200 (talão 04) ; N°201 a 
250 (talão 05) ; N°251 a 300 (talão 06).

DECLARAÇÕES

A empresa PARDO, DIAS & CIA LTDA inscrita sob o CNPJ 
00.592.516/0004-15 sofreu um extraviamento das nfs N°6200 a 6250 (talão 
25).
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O Tribunal de Justiça de São 
Paulo acatou pedido da Asso-
ciação Comercial e Empresa-
rial de Rio Preto (Acirp) para 
declarar inconstitucional lei 
aprovada no ano passado que 
determina o cumprimento de 
convenções e de acordos cole-
tivos para permitir a abertura 
do comércio.  
Sindicatos que representam 
os trabalhadores entendem 
que toda a questão de horá-
rios e dias de funcionamentos 
dos estabelecimentos devem 
ter anuência das entidades re-
presentativas. 
A Acirp questionou a lei que 
trata do assunto e que foi san-
cionada pelo prefeito Edinho 
Araújo (MDB). A Associação 
justifica o pedido afirmando 
que o comércio deve funcio-
nar respeitando as leis tra-
balhistas, já previstas em leis 
específicas sem a necessidade 
da anuência de sindicatos que 
representem os empregados 
do setor. 

Liminar
O TJ já havia concedido limi-
nar em dezembro do ano pas-
sado em que suspendeu parte 
da lei. 

Patronal critica
O Sindicato dos Empregados 
no Comércio de Rio Preto e 
região que defende os traba-
lhadores do setor criticou a 
decisão. Segundo o sindicato 
a profissão de comerciário é 
regulamentada, e que portan-
to a Lei 12.790/2013 deve ser 
respeitada. 
“Uma das suas conquistas 
trata da jornada de trabalho 
da categoria, que somente 
poderá ser alterada por meio 
de negociação coletiva. No 
momento, o Sindicato, jun-
tamente com a nossa Fede-
ração, a Fecomerciários, está 
aguardando a publicação do 
Acórdão a fim de compreen-
der o mérito da decisão”, afir-
mou em nota o Sindicato 

Acirp comemora
O Dhoje Interior procurou 
a Acirp para comentar a de-
cisão favorável. Em nota a 
Acirp alega  que “foi julgada 
nesta quarta (03), pelo Tri-
bunal de Justiça do Estado de 
São Paulo, Ação Direta de In-
constitucionalidade promovi-

TJ derruba lei e flexibiliza 
abertura do comércio

AÇÃO DA ACIRP

O TJ já havia concedido 
liminar em dezembro 
do ano passado 
em que suspendeu 
parte da lei.

O atendimento odontoló-
gico nas 28 Unidades Básicas 
de Saúde (UBSs) de Rio Preto 
começa a voltar ao normal. Até 
2019, eram 8 mil atendimen-
tos mês. Durante a pandemia 
caiu para apenas mil. Em ju-
nho deste ano, o último dado, 
foram 7.317. A informação é 
da Coordenadora Executiva 
de Políticas Públicas de Saúde 
Bucal, odontopediatra Ana 
Pranke. 

Essas consultas foram de 
usuários que se dirigiram até 
às UBSs. Elas foram feitas por 
acesso avançado, a tradicional 
triagem dos casos mais urgen-
tes. Estima-se que haja uma 

EM JUNHO

UBSs fazem 7,3 mil atendimentos odontológicos
demanda reprimida que só 
vai ser conhecida a partir da 
retomada dos agendamentos.

 “O retorno do agenda-
mento deve facilitar o acesso 
para os usuários, evitando um 
tempo maior de espera para o 
atendimento no mesmo dia. A 
medida também tem o objetivo 
de planejar e organizar o aten-
dimento para que possamos 
iniciar e concluir os tratamen-
tos”, diz Ana Pranke. 

A dentista explica que a 
rede pública municipal tem 
um amplo atendimento em 
saúde bucal. Além da limpeza, 
tratamento de cáries e curati-
vos de canal, realiza cirurgias 

complexas, como a retirada do 
dento do siso, de dentes que 
ficam encrustados na gengiva 
e não nascem, faz próteses 
totais, ponte móvel e até seis 
implantes por paciente (desde 
que os ossos da mandíbula não 
precisem de enxertos). Os ca-
sos mais complexos são envia-
dos ao Centro de Tratamento 
Odontológico (CEO) onde se 
realiza cirurgias de gengiva e 
tratamento de canal. 

A atenção à saúde bucal 
tem a pretensão de impedir 
que as pessoas arranquem os 
dentes a partir de uma dor 
intensa. Cultura enraizada na 
população mais velha, que já 

chegava no dentista pedindo 
a extração. Ana afirma que 
o objetivo é que as pessoas 
conservem todos os dentes. A 
Coordenadoria também tem 
um programa de prevenção 
que começa ainda quando o 
bebê está amamentando. 

Também tem atenção espe-
cial para as crianças. Impedir 
que devido a uma cárie os 
dentes de leite são retirados.

 Ela explica que eles têm 
raiz, são passíveis de trata-
mento feito na rede, para 
que o dente definitivo te-
nha espaço suficiente para 
nascer e crescer. Sem pre-
judicar a arcada dentária. 

TJ derruba lei a pedido da Acirp e flexibiliza abertura do comércio

Raphael FERRARI
redacao@dhoje.com.br

Arquivo DHoje

IBGE pede que 
rio-pretenses 
atendam 
agentes

O Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística 
(IBGE ) está nas ruas de 
todo país para o Cen-
so 2022. Em Rio Preto 
agentes já começaram a 
percorrer bairros e casas 
e a direção do instituto 
pede para que moradores 
atendam as solicitações e 
prestem as informações. 

Segundo o coorde-
nador da unidade de 
Rio Preto, Igor Santa-
na, uma das principais 
dificuldades em desen-
volver as pesquisas é o 
fato de muitos morado-
res recusarem colaborar 
com a coleta de dados. 
“O período pós-pandemia 
e tantos outros fatores 
que implicam num alto 
índice de periculosidade 
faz resvalar em diversas 
resistências dos morado-
res em responder a pes-
quisa. Devemos ressaltar 
a importância dela para 
a própria população em 
conjunto, para o desen-
volvimento do município 
em áreas de saúde, educa-
ção e no âmbito assisten-
cial, pois, elas fazem toda 
a diferença”, argumenta. 

De acordo com ele, a 
distribuição dos colabo-
radores não é executada 
por bairros, mas sim, por 
setores censitários, que 
nada mais é do que um 
conjunto de algumas qua-
dras delimitadas. “Os se-
tores censitários podem 
ter em média 300 domi-
cílios, aproximadamente, 
como também, pode ter 
apenas um grande edifí-
cio”, esclarece. 

Santana ainda acres-
centa que, neste ano, a 
internet também é uma 
opção para os agentes que 
não conseguirem concluir 
a pesquisa num determi-
nado imóvel. Os agentes 
estarão portando uma 
espécie de carta onde ha-
verá um código único que 
será pareado no domicí-
lio. Neste código, o mo-
rador pode acessar o site 
do IBGE com o auxílio 
de um assistente virtual 
que coopera diretamente 
com o usuário para que a 
pesquisa seja respondida 
de modo mais intuitivo. 

“O intuito foi facilitar 
o trabalho para a popu-
lação mais resistente à 
pesquisa. Não aconselha-
mos, mas em último caso, 
é melhor responder pela 
internet do que simples-
mente não responder”, 
observa. 

Daniela MANZANI
redacao@dhoje.com.br

da pela Associação Comercial 
em face da Lei Complemen-
tar Municipal n.º 650/2021, 
que dispõe sobre o horário de 
funcionamento do comércio 
e que contou com o apoio do 
Ciesp e da APAS. A Ação foi 
julgada procedente, por una-
nimidade.” 
A  nota segue dizendo que 
a “Lei Complementar n.º 
650/2021, do Município de 
São José do Rio Preto, ao dis-
ciplinar o horário de funcio-
namento dos estabelecimen-
tos comerciais, industriais, 
dos prestadores de serviços, 
do agronegócio e das orga-
nizações do terceiro setor, 
dispõe sobre o dever de obe-
diência, em tal matéria, à 
Constituição Federal, à Legis-
lação Municipal, à Legislação 
Trabalhista e demais normas 
aplicáveis. Entretanto, a refe-
rida Lei, em seu Art. 140, vai 
além e condiciona a disciplina 
do horário de funcionamento 
dos estabelecimentos locais a 
“convenções e acordos coleti-
vos registrados junto ao órgão 
competente”. 
Não bastasse a sujeição dos 
estabelecimentos às conven-
ções e acordos coletivos aci-
ma citados, o Art. 140, em seu 
§1.º, prevê que “será exigido 
dos estabelecimentos que 
exercerem suas atividades por 
período superior à 8 (oito) 
horas/dia comprovação da 
existência de turnos de tra-
balho fixos, conforme legisla-
ção trabalhista em vigor, bem 
como a declaração expressa 
da jornada pretendida, que 
não poderá ser aleatória ou 
intermitente, tudo com base 
no art. 7º, XIII, da Constitui-
ção Federal”. 
“Por entender que a Lei Com-
plementar Municipal, nos 
pontos acima citados, afron-
ta a Constituição Federal, a 
Acirp ingressou com Ação Di-
reta de Inconstitucionalidade 
junto ao Tribunal de Justiça 
do Estado de São Paulo. Re-
ferida ação foi julgada pro-
cedente nesta data de 03 de 
agosto, tendo sido declarada 
a inconstitucionalidade da 
Lei Complementar Municipal, 
nos pontos questionados pela 
entidade.” 
Após o trânsito em julgado da 
referida decisão, o horário de 
funcionamento dos estabele-
cimentos não estará sujeito 
às exigências questionadas 
na referida Ação Direta de 
Inconstitucionalidade. Entre-
tanto, cumpre salientar o de-
ver de observância às demais 
regras aplicáveis ao tema, 
previstas na Constituição Fe-
deral, na Legislação Munici-
pal, na Legislação Trabalhista 
e outras normas correlatas.

EM RIO PRETO

Vale-gás chega, mas revendas 
ainda sentem reajustes

Os aumentos frequentes no 
preço do gás de cozinha têm 
gerado reclamações de consu-
midores e reduzido a margem 
de lucro de revendas. 

Em Rio Preto, o vale-gás 
alivia a situação das famí-
lias em vulnerabilidade so-
cial, mas comerciantes não 
são unânimes em atribuir 
ao benefíc io  estabi l ida-
de ou melhoria nas vendas. 
Na cidade, o preço do botijão 
de 13 quilos varia de R$ 125 
a 135. De acordo com Wilson 
Ferreira, atuante no ramo há 
nove anos, as vendas, apesar 
de tudo, continuam na mes-
ma intensidade. “Não houve 
nenhuma diferença no meu 
montante. Continuo vendendo 
a mesma quantidade”, frisa. 

Para Maria dos Santos, 
representante há 15 anos, a 
instabilidade no setor tem difi-
cultado se manter no mercado. 
“Está cada vez mais difícil tra-
balhar com os frequentes au-
mentos, não temos conseguido 
repassar nosso produto com 
os reajustes no valor”, afirma. 
Segundo ela, com o surgimen-
to do auxílio do governo fede-
ral, apesar de tudo, a diferença 
na vendagem foi mínima. 

De acordo com o econo-
mista e advogado tributá-

rio José Mauro da Silva, os 
preços variam em função 
de oferta e demanda.  Neste 
caso, o botijão de gás, que em 
janeiro de 2020 custava em 
torno de R$ 69, hoje quase 
o dobro apresenta uma di-
ferença de 93,5% no custo. 
“Não houve falta do gás, por-
tanto, não foi problema de 
oferta”, analisa. 

O especialista ainda acres-
centa que não há previsão de 
queda nos preços a não ser 
que essa conjuntura seja des-
feita. Porém, como a taxa de 
câmbio estabilizou em torno 
de R$ 5 reais/dólar e os preços 
internacionais continuam sem 
grandes oscilações, o que pode 
acontecer é os preços estabili-
zarem.

Vale-gás chega, mas revendas em Rio Preto ainda sentem reajustes

Guilherme BATISTA

Notificamos
"Na forma da lei que a Sra. EDUARDA GARCIA DE 
CARVALHO, portador(a) do CPF/MF 415.305.248-57 está 
faltando desde 01/07/2022, sem motivo justo e que se não 
comparecer ao serviço dentro de 3 dias a contar da última 
publicação estará enquadrado no item I, do artigo 482 da 
CLT, caracterizando o abandono de emprego.

Expresso Itamarati S.A
CNPJ: 59.965.038/0001-41

DECLARAÇÕES
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Léo Aquilla faz presença Vip em evento 
que irá promover artistas locais

RIO PRETO

Da REPORTAGEM
redacao@dhoje.com.br

Com o objetivo de valorizar 
e promover artistas rio-pre-
tenses LGBTQIA+, a empresa 
rio-pretense Capivara Even-
tos realiza a primeira edição 
da Capi Pride, neste final de 
semana. 

Reunindo novos e artistas 
mais experientes, o evento 

traz para a noite do dia 6, 
inúmeras apresentações com 
personalidades locais, sendo 
um retorno triunfal para to-
dos. Com o slogan “Old and 
New Generation Together”, a 
Capi Pride conta com nomes 
de peso para se apresentarem 
no palco da Mixed Club, maior 
casa noturna alternativa de Rio 
Preto e região. 

As atrações confirmadas 
para se apresentarem nesta 
primeira edição, que será reali-
zada dia 6, sábado, a partir das 
23h59, são: o cantor Marcus 
Miziara; os DJs: Alê Carvalho, 
AMJ, Bárbara Ananda, Bruno 
Garcia, Fernando Aguilar, 
Mexkita, Felipe Gouveia, Tatiê, 
Gui Marques, Matt Escremin, 
Brenda Arnal; e shows com 
as Drags e Trans: Margot Kil-
ler, Rachel Schineyder, Lolla 
Rezende, Elvira, Jessie Jhay, Léo Aquilla faz presença Vip em evento que irá promover artistas locais

A noite do Capi 
Pride terá dois 
palcos, onde as 
atrações irão se 
apresentar: o palco 
Queen Stars e 
o palco Shine.

Arnaldo Antunes

Ônibus gratuito durante o Festival do Folclore

Visando incentivar ainda 
mais a população a participar 
do 58º Festival do Folclore da 
Estância Turística de Olím-
pia, a Prefeitura, por meio da 
secretaria de Trânsito, Trans-
porte e Mobilidade Urbana, 
irá oferecer transporte coletivo 
gratuito, em todas as linhas, 
durante o evento. 

Com isso, o transporte será 

gratuito em todas as linhas e 
horários, entre os dias 06 e 
14 de agosto de 2022, tanto 
para o deslocamento dentro 
da cidade como para os dis-
tritos de Ribeiro dos Santos e 
Baguaçu. Além do cronograma 
permanente, foram criados 
também horários noturnos 
para o município e nos dis-
tritos para ampliar o acesso 
dos moradores tanto para 
irem como para voltarem do 

Recinto do Folclore. 
A medida é resultado da 

grande adesão à gratuidade 
que vem sendo concedida to-
dos os sábados no município e 
nos distritos, estendendo ago-
ra o benefício para a semana 
em que será realizado o maior 
e mais tradicional evento da 
cidade. 

Vale acrescentar que, du-
rante os nove dias do evento, a 
partir das 18h, todas as linhas 

Da REDAÇÃO

Lana Profunda, Wilma, Juliê, 
Facknetti, Spakarlet. 

Além desta vasta programa-
ção, a festa também conta com 
a participação e presença Vip da 
renomada artista Léo Àquilla. 

A noite do Capi Pride terá 
dois palcos, onde as atrações 
irão se apresentar: o palco 
Queen Stars e o palco Shine. 

O evento terá três ambien-
tes, sendo eles: Camarote, 
Pista interna e Pista externa, 
todos open bar. A seleção de 
bebida visa agradar ao público 
mais maduro, trazendo opções 
de caipirinhas, hi-fi e cuba-li-
bre, até bebidas apreciadas 
pelos jovens, como a popular 
Ousadia, que nada mais é, que 
uma vodka saborisada. 

Os convites estão à venda 
online, pela plataforma Zé do 
Ingresso. (Colaborou Luiz 
Felipe Possani)

do transporte coletivo passa-
rão pelo Recinto do Folclore, 
bem como no último domingo, 
dia 14, pela manhã, quando há 
o desfile de encerramento. Nos 
demais períodos, o morador 
pode usufruir gratuitamente 
do sistema de integração, utili-
zando a linha Cohab 2/Morada 
Verde, que passa pelo Recinto. 

(Colaborou Luiz Felipe 
Possani)

EDITAIS DE PROCLAMAS – Silvio Augusto Pellegrini de 
Oliveira, Oficial do 3º Cartório de Registro Civil Pessoas Na-
turais de São José Rio Preto, SP, faz saber que pretendem 
casar, apresentando os documentos exigidos pelo art. 1525 
do Cód. Civil, os pretendentes:
1. WAGNER GARCIA TRIGO e IANCA VITÓRIA 
ARAÚJO, sendo ELE filho de VLADIMIR DE SOUZA TRIGO 
e de CRISTINA GARCIA LOPES TRIGO e ELA filha de JAIR 
RIBEIRO DE ARAÚJO e de VALMA MARIA PEREIRA LUZ 
ARAÚJO; brasileiros, residentes neste 3º subdistrito. Se al-
guém souber de algum impedimento, oponha-o em Cartório 
(R. São Paulo, 2200 – Tel: 3202-9090). 03/08/2022

PROCLAMAS

ENTRETENIMENTO



Editais & 
Publicidade Legal O conteúdo completo desta edi-

ção encontra-se gratuitamente 
disponível no endereço eletô-
nico:https://dhojeinterior.

com.br/dhoje-oficial/ e pelo  
QR Code acima 
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DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
COMUNICADO
ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 0464/22
PROCESSO 12.112/22 – PREGÃO ELETRÔNICO Nº 236/22
INTERESSADO: VICENZO PNEUS E-COMMERCE LTDA
Trata-se de pedido de reequilíbrio contábil, postulado pela contratada Vicenzo 
Pneus E-commerce LTDA para elevação dos preços em aproximadamente 
30,00% a 40,83%, de oito itens registrados, tendo o Gabinete da Secretaria 
Municipal de Administração apresentado parecer pelo indeferimento. 
Considerando o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado de São 
Paulo – TCE/SP, que veda a alteração dos preços registrados. Assim, acolho 
a manifestação do Sr. Mauricio Tukamoto Rodrigues, em consequência, 
INDEFIRO o pedido de reequilíbrio e ainda, não comprovando motivos para 
a rescisão amigável conforme artigos 78 e 79 da Lei 8.666/1993. Intime-se e 
Publique-se. ADILSON VEDRONI - Secretário M. Administração.
COMUNICADO
NOTIFICAÇÃO
CONTRATADA: PRATI DONADUZZI CIA LTDA
EMPENHOS 6596/22, 15039/22 E 15256/22
CONTRATADA: SOMA/SP PRODUTOS HOSPITALARES LTDA
EMPENHO 15278/22
CONTRATADA: LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS 
LTDA
EMPENHO 15041/22
CONTRATADA: CIMED INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA
EMPENHO 15038/22
CONTRATADA: UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A
EMPENHO 14473/22
Notifico os representantes legais das contratadas, para entregarem no 
prazo de 03 dias úteis, impreterivelmente, a contar do recebimento desta, 
a totalidade dos empenhos em epígrafe. O não cumprimento do prazo 
estabelecido implicará na aplicação das penalidades administrativas. Fica 
concedido o prazo de 05 dias úteis para a empresa em querendo apresentar 
contraditório, em atendimento aos ditames constitucionais. – SMS – DADM
COMUNICADO
DECISÃO SOBRE REQUERIMENTO
PROTOCOLO: 2022199737
PREGÃO ELETRÔNICO: 658/2021
Interessada: NUTRICIONALE COMÉRCIO DE ALIMENTOS
Após análise, decido pelo indeferimento do pedido da empresa. O inteiro 
teor desta decisão estará encartado nos autos do processo, à disposição 
dos interessados, junto à Diretoria de Compras e Contratos. SMAA A. Pedro 
Pezzuto Jr.
EXTRATO 
Termo de Rescisão Contratual
Dispensa de licitação nº 06/22; Contrato: DIL/0006/22
Contratada: Egídio Polachini Neto
Nos termos do art. 79, II da LF 8.666/93 cc cláus. 5ª, fica rescindido de comum 
acordo a ata supramencionado. Gab. Prefeito – José Roberto Moreira
EXTRATO DE CONTRATO
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 234/2022
ATA Nº 0639/22
CONTRATADA: BRISTOL MYERS SQUIBB FARMACEUTICA LTDA
OBJETO: Fornecimento de medicamentos de ações judiciais - Valores 
Unitários - Item 21 – R$8.065,730; Item 22 – R$3.226,260 - SMS – Prazo de 
vigência: 12 meses.    
EXTRATO DE CONTRATO
TOMADA DE PREÇOS Nº 05/2022
CONTRATO Nº TOP/0031/22
CONTRATADA: CONSTRUTORA JLK SOUZA LTDA ME
OBJETO Contratação de empreitada de mão de obra com fornecimento de 
materiais a execução da obra de reforma/readequação da EM João José 
Feres.  – SME – Fabiana Zanquetta de Azevedo - Prazo de vigência: 285 dias 
– Valor Total R$1.142.277,46

DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 015/2022 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade, HOMOLOGO este 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a favor de: Construtora Rio 
Obras Comércio de Materiais para Construção Eireli. - Aldenis A. Borim - Sec. 
Mun. de Saúde
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 025/2021 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade, HOMOLOGO este 
procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a favor de: Construtora 
Polachini Ltda. Fabiana Zanquetta de Azevedo - Sec. Mun. de Educação
AVISO
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 027/2021 
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO
Por não vislumbrar nenhuma irregularidade ou ilegalidade, HOMOLOGO 
este procedimento licitatório e ADJUDICO o seu objeto a favor de: KM & M 
Engenharia Projeto e Construção Ltda ME. Fabiana Zanquetta de Azevedo - 
Sec. Mun. de Educação
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 404/2022 – Processo n.º 13.264/2022
Objeto: Aquisição de veículos para estruturar a rede de serviço do Sistema 
Único de Assistência Social - SUAS. Secretaria Municipal de Assistência 
Social. Sessão pública realizada on-line com início dia 29/07/2022, sendo 
adjudicado os itens à empresa declarada vencedora: LIVIA VEÍCULOS 
E PEÇAS LTDA. (item 1). O item 2 foi deserto. Não houve manifestação 
de intenção de recurso. A íntegra da sessão está disponível no “Portal de 
Compras – Celia Candida Faria - Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Helena Cristina Rozales da Silva Marangoni - Secretária 
Municipal de Assistência Social
AVISO
DECISÃO DE IMPUGNAÇÃO.
Modalidade: Pregão Eletrônico n.° 391 /2021 - Processo 13.224/2022
Objeto: objetivando Registro de Preços para aquisição de Prótese, órtese e 
meios auxiliares de locomoção - Secretaria Municipal de Saúde.  
Impugnante: SALLES COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA
Fica declarada improcedente a impugnação lançada pela empresa SALLES 
COMERCIO DE PRODUTOS CIRURGICOS LTDA. Mantendo os termos 
atuais do edital licitatório. O inteiro teor da decisão encontra-se no ‘Portal de 
Compras’. Sandra Cristina Dourado Neves Saeki – Pregoeira.
AVISO
EXTRATO DE SESSÃO E TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO 
Modalidade: Pregão Eletrônico n. 392/2022 – Processo n.º 13.239/2022
Objeto: Aquisição de carro de refeição (térmico) para o Hospital Municipal. 
Secretaria Municipal de Saúde.   Sessão pública realizada on-line com início 
dia 20/07/2022, sendo adjudicado o item à empresa declarada vencedoras: 
L.N.C DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (itens 1 e 2).  
Não houve manifestação de intenção de recurso. A íntegra da sessão está 
disponível no “Portal de Compras – Sandra Cristina Dourado Neves Saeki - 
Pregoeira.
HOMOLOGO este procedimento licitatório por não vislumbrar nenhuma 
irregularidade – Aldenis Albaneze Borim – Secretario Municipal de Saúde.
COMUNICADO

RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 280/2022 – 
PROCESSO Nº 12.347/2022. 
Objeto: registro de preços para aquisição de material hospitalar. Secretaria 
Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão 
em epígrafe para o dia 05/08/2022 às 09:00h para continuidade dos trabalhos 
– Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro - Pregoeira.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 397/2022 – 
PROCESSO Nº 13.256/2022. 
Objeto: registro de preços para aquisição de gênero alimentício (carnes) em 
atendimento a demanda das unidades escolares e demais órgãos públicos. 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Fica designada a data 
da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 05/08/2022 às 
09:30h para continuidade dos trabalhos – Eloisa Sestini da Cunha Pinheiro 
- Pregoeira.
COMUNICADO
REDESIGNAÇÃO DE DATA 
MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO n.º 412/2022 - PROCESSO n.º 
13.350/2022
Objeto Registro de Preços para aquisição de  gêneros alimentícios (biscoito, 
óleo, vinagre e outros...), em atendimento às unidades escolares e demais 
órgãos públicos. Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. 
Informamos que foram respondidos todos os questionamentos pendentes, não 
houve alteração no edital. Fica redesignada a data para o processamento 
do pregão para o dia 10/08/2022 às 08:30 hs e abertura a partir das 
08h32min.  No site www.riopreto.sp.gov.br- “PORTAL DE COMPRAS”.
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 393/2022 – 
PROCESSO Nº 13.241/2022. 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de gêneros alimentícios (sassami, 
filé de peito, patinho moído e musculo em cubos), em atendimento as 
unidades escolares da rede municipal de ensino e demais órgãos públicos. 
Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento. Fica designada a data 
da sessão de retomada do pregão em epígrafe para o dia 05/08/2022 às 
11h00 para continuidade dos trabalhos – Sandra Cristina Dourado Neves 
Saeki - Pregoeira. 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 029/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE REFORMA/READEQUAÇÃO DO TELHADO 
DO PRÉDIO DO QUE ABRIGA O CER II, CEO CENTRO E UBS CENTRAL 
(RUA SÃO PAULO, 2330, VL MACENO) – SEC. MUN. SAÚDE. À vista dos 
autos e do parecer elaborado pela Secretaria Municipal de Saúde, o qual 
é utilizado como razões de decidir e passa a fazer parte integrante desta 
decisão, a Comissão Municipal de Licitações prolata a classificação das 
propostas: 1º Colocado: MADRI ISKI CONSTRUÇÕES EIRELI R$ 354.815,10 
- 2º Colocado: RAC CONSTRUÇÃO RIO PRETO LTDA ME R$ 375.989,40 
- O inteiro teor dessa decisão se acha encartada nos autos do processo à 
disposição dos interessados. Publique-se para ciência. 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 09/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO E A IMPLANTAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, 
CALÇAMENTO E SINALIZAÇÃO VIÁRIA NA AVENIDA MARGINAL E A RUA 
ULISSES VIANA RICARDI, ENTRE AS AVENIDAS NELSON DAVEIGA E 
A AVENIDA DANILO GALEAZZI RUA PROJETADA “D” E TRECHOS DAS 
RUAS WALDOMIRO CORNACHIONI, RUA JOSÉ DE ALBURQUEQUE 
BRASILEIRO E RUA RUBENS SCRIGNOLLI, NOS BAIRROS JOÃO PAULO 
II E JARDIM CASTELINHO – SEC. MUN. DE OBRAS. À vista dos autos e 
do parecer elaborado pela Secretaria Municipal de Obras, o qual é utilizado 
como razões de decidir e passa a fazer parte integrante desta decisão, a 
Comissão Municipal de Licitações prolata a classificação das propostas: 1º 
Colocado: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES LTDA R$ 
8.094.164,90  - O inteiro teor dessa decisão se acha encartada nos autos do 
processo à disposição dos interessados. Publique-se para ciência. 
DIRETORIA DE COMPRAS E CONTRATOS
JULGAMENTO DE PROPOSTAS DE PREÇOS
TOMADA DE PREÇOS Nº 026/2022
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPREITADA DE MÃO DE OBRA COM 
FORNECIMENTO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS VISANDO A 
EXECUÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE MURO E PORTÕES DE 
DIVISA NA E.M. EGYDIO ZANI (RUA ROSA ANTONIA DA SILVA AZEVEDO, 
B. EGYDIO ZANI) – SEC. MUN. DE EDUCAÇÃO. À vista dos autos e do 
parecer elaborado pela Secretaria Municipal de Educação, o qual é utilizado 
como razões de decidir e passa a fazer parte integrante desta decisão, a 
Comissão Municipal de Licitações prolata a classificação das propostas: 1º 
Colocado: LGR CONSTRUTORA LTDA EPP R$ 1.021.711,28 - 2º Colocado: 
CONSTRUTORA J L K SOUZA LTDA ME R$ 1.051.506,27 - O inteiro teor 
dessa decisão se acha encartada nos autos do processo à disposição dos 
interessados. Publique-se para ciência. 
COMUNICADO
RETOMADA DA SESSÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 340/2022 – 
PROCESSO Nº 12.796/2022. 
Objeto: Registro de Preços para aquisição de mobiliário em geral- Secretaria 
Municipal de Saúde. Fica designada a data da sessão de retomada do pregão 
em epígrafe para o dia 08/08/2022 às 14h30 para continuidade dos trabalhos 
– Sandra Cristina Dourado Neves Saeki - Pregoeira. 
LICITAÇÃO
ABERTURA DE LICITAÇÃO
AVISO DE EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras desta prefeitura, https://compras.
empro.com.br/WBC6/, o pregão eletrônico n° 466/2022, processo 13.919/2022 
objetivando o registro de preços para aquisição de materiais de alvenaria 
para os cemitérios Municipais. Secretaria Municipal de Administração. O 
recebimento das propostas dar-se-á até o dia 17/08/2022 às 08h30min e 
abertura a partir das 08h32min. O edital, na íntegra, e demais informações, 
encontram-se à disposição dos interessados, no Portal de Compras.

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
EXTRATO  DE  PORTARIAS
PORTARIA N.º 36.866 DE 02 DE AGOSTO DE 2022
O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, do Município de São 
José do Rio Preto, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e 
nos termos do Decreto n.º 17.683 de 13 de janeiro de 2017,
1. Considerando o disposto na Lei Federal n.º 191, de 08 de março de 2022, 
que modificou a redação do art. 8º. da Lei Federal n.º 173, de 27 de maio 
de 2020, permitindo o cômputo do período de 28 de maio de 2020 a 31 de 
dezembro de 2021, aos servidores da área da saúde e da segurança pública 
para a aquisição de benefícios atrelados ao tempo de serviço;    
2. Considerando o teor do parecer jurídico da Procuradoria Geral do 
Município exarado no protocolo 2022140960, datado de 19 de maio de 2022, 
acolhido pelo Procurador Geral do Município e pelo Prefeito Municipal;
3. Considerando que a Lei Municipal n.º 14.182 de 08 de junho de 2022, que 
alterou as Leis Municipais, n.º 3.780 de 13 de julho de 2021 e n.º 14.046 de 
02 de dezembro de 2021, assegurou, na forma do §3.º do artigo 8.º, da Lei 
Federal 173, de 27 de maio de 2020,o cômputo do período de 27/05/2020 a 
31/12/2021, para os institutos a que se refere o inciso IX, do art. 8.º da referida 
Lei Federal n. 173/2020, com efeitos financeiros a partir de 01 de janeiro de 
2022;
Resolve CONCEDER, a(o) servidor(a) abaixo relacionado(a), prêmio por 
assiduidade, conforme Lei Complementar n.º 05/90, artigo 119, com nova 

redação dada pela Lei Complementar n.º 147 de 14/05/2002 e artigo 4º da 
Lei Complementar nº 609/2019, nos termos do Decreto nº 18.621 de 23 de 
junho de 2020:
ADRIANA VALLADARES DE MENDONCA COSTA, Agente Administrativo, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Habitação, referente ao período aquisitivo 
de 24/11/2016 a 21/06/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 22/06/2022 a 21/06/2027.
ALESSANDRA RENATA GONCALVES DE CARVALHO MARTINS, PEB-
1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período 
aquisitivo de 18/06/2017 a 17/06/2022 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 18/06/2022 a 17/06/2027.
ALEXANDRA DE PAULA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Educação, referente ao período aquisitivo de 16/04/2017 a 15/05/2022 e 
que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 16/05/2022 a 
15/05/2027.
ALINI CHRISTIANY PERINA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 14/05/2017 a 12/06/2022 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 13/06/2022 a 
12/06/2027.
ANDREIA RIBEIRO DE FREITAS NASCIMENTO, PEB-1, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 
14/05/2017 a 13/05/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 14/05/2022 a 13/05/2027.
ANDRIELA AKEMI DA SILVA MASHIBA ZERLIN, Farmacêutico, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 14/06/2017 
a 13/06/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
14/06/2022 a 13/06/2027.
CARMEN SILVA REGATIERE FERREIRA, Auxiliar de Enfermagem, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo 
de 01/12/2016 a 28/06/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 29/06/2022 a 28/06/2027.
CLAUDIA ANDRESSA ALVES MUNIZ, Técnico em Enfermagem, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 10/02/2017 
a 09/06/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
10/06/2022 a 09/06/2027.
CRISTINA ROMAO LOPES, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Administração, referente ao período aquisitivo de 12/06/2017 
a 11/06/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
12/06/2022 a 11/06/2027.
DANIEL ANTONIO BORGES RIBAS, Agente Administrativo, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 
01/03/2018 a 06/06/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 07/06/2022 a 06/06/2027.
DANIELE CRISTINA SCAPI DOS SANTOS, Agente Administrativo, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Assistência Social, referente ao período aquisitivo 
de 04/06/2017 a 03/06/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 04/06/2022 a 03/06/2027.
EDILSON CASTRO PERCI, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 18/06/2017 a 
17/06/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
18/06/2022 a 17/06/2027.
EVANDRO MARCELO PERLIN, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 04/06/2017 
a 03/06/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
04/06/2022 a 03/06/2027.
FLAVIO RIBEIRO DE MENDONCA MODESTO, Guarda Municipal, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, referente ao 
período aquisitivo de 25/05/2017 a 23/06/2022 e que deverá ser usufruído 
dentro do período concessivo de 24/06/2022 a 23/06/2027.
HELOISA FERREIRA DE SOUZA CAPELETI, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 06/06/2017 a 
05/06/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
06/06/2022 a 05/06/2027.
JANIELE BATISTA DA SILVA, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal 
de Educação, referente ao período aquisitivo de 03/02/2017 a 02/02/2022 
e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 03/02/2022 a 
02/02/2027.
JAQUELINE APARECIDA GUIMARAES SILVA GARCIA, PEB-1, lotado(a) 
na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 
05/02/2017 a 04/06/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 05/06/2022 a 04/06/2027.
JULYANE MARTIN SPOLON, Auxiliar de Enfermagem, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 
a 28/06/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
29/06/2022 a 28/06/2027.
KELY REGINA VALENTIN, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de 
Educação, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 28/06/2022 e 
que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 29/06/2022 a 
28/06/2027.
LUCIANE SIMAL ALVES VAZ DE MELO, Engenheiro Civil, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Obras, referente ao período aquisitivo de 04/06/2017 
a 03/06/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
04/06/2022 a 03/06/2027.
LUCILENE CRISTINE BADAN DE PIERI, PEB-1, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 04/06/2017 a 
03/06/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
04/06/2022 a 03/06/2027.
LUCIMEIRE APARECIDA ZANIBONI, Nutricionista, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Agricultura e Abastecimento, referente ao período aquisitivo 
de 17/03/2017 a 14/06/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 15/06/2022 a 14/06/2027.
LUIZ FELIPE PEDRASSOLI CALIXTO, Guarda Municipal, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, referente ao 
período aquisitivo de 25/05/2017 a 23/06/2022 e que deverá ser usufruído 
dentro do período concessivo de 24/06/2022 a 23/06/2027.
MARCELO YOSHIHARU KOGA, Farmacêutico, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 07/05/2017 a 
05/06/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
06/06/2022 a 05/06/2027.
MARCIO GAROFALO SIGILLO, Médico Pediatra, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 01/12/2016 a 
28/06/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
29/06/2022 a 28/06/2027.
MARIANA CAMILA GONCALVES DE OLIVEIRA, Inspetor de Alunos, 
lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo 
de 14/05/2017 a 12/06/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 13/06/2022 a 12/06/2027.
MARINHO MARTINS ALVES, Guarda Municipal, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, referente ao período 
aquisitivo de 25/05/2017 a 23/06/2022 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 24/06/2022 a 23/06/2027.
NICSON AUGUSTO GALHARDO, Técnico Radiologia, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 09/04/2017 
a 07/06/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
08/06/2022 a 07/06/2027.
PATRICIA MARQUES, PEB-1, lotado(a) na Secretaria Municipal de Educação, 
referente ao período aquisitivo de 07/05/2017 a 05/06/2022 e que deverá ser 
usufruído dentro do período concessivo de 06/06/2022 a 05/06/2027.
RENATA OLIVEIRA CORTELETTI, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Negócios de Turismo, 
referente ao período aquisitivo de 18/06/2017 a 17/06/2022 e que deverá ser 
usufruído dentro do período concessivo de 18/06/2022 a 17/06/2027.
RENATO LOPES PERASSOLO, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal da Fazenda, referente ao período aquisitivo de 
04/06/2017 a 03/06/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período 
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SERVIÇO MUNICIPAL AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO – SeMAE 
EXTRATO DE CONTRATO 44/2022- CONCORRÊNCIA 02/2022 – 
PROC. nº 45/2022
Contratada: CONSTROESTE CONSTRUTORA E PARTICIPAÇÕES 
LTDA
Objeto: Construção de interceptor de esgoto na margem 
esquerda do Rio Preto – Av. Philadelpho M. Gouveia Neto no 
trecho entre a rua Primeiro Mestre e a av. Marginal Piedade, 
incluindo fornecimento de materiais, mão de obra, máquinas e 
equipamentos necessários à execução dos serviços, conforme 
descrito no Anexo 1 – Memorial Descritivo.
Valor: R$18.421.096,05        Prazo: 15 meses         Assinatura: 
03.08.2022 
Nicanor Batista Junior – Superintendente
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO DE MARCA - 
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 108/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 
nº 25/2022 – ATA DE REGISTRO Nº 03/2022 E PROCESSO SeMAE 
nº 28/2022. Contratada: ZEUS COMERCIAL EIRELI.
Objeto: Autorização para substituição da marca do objeto 
ofertado do item 12, da OF nº 108/2022, para pneu de marca 
AUTOGREEN. Data da autorização: 03.08.2022
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DA AUTORIZAÇÃO PARA PRORROGAÇÃO DO PRAZO 
DE EXECUÇÃO/ENTREGA
ORDEM DE FORNECIMENTO nº 53/2022
PREGÃO ELETRÔNICO nº 16/2022 – PROCESSO SeMAE nº 
18/2022
Contratada: BOMBAS GRUNDFOS DO BRASIL LTDA.
Objeto: Autorização para prorrogação do prazo de execução/
entrega do objeto contratual até o dia 15.09.2022. Data da 
autorização: 02.08.2022.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DE ORDEM DE FORNECIMENTO
PREGÃO ELETRÔNICO 46/2022 – PROCESSO SeMAE Nº 55/2022
Objeto: Aquisição de peças sobressalentes (spare parts) para 
o reparo dos módulos dos inversores ACS800.
Contratada: VENITELLI & CIA COMÉRCIO DE 
ELETROELETRÔNICOS LTDA
Ordem de Fornecimento nº 105/2022, recebida em 28.07.2022. 
Valor: R$ 26.609,00.
Prazo de entrega: 60 dias.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 45/2022 - PREGÃO ELETRÔNICO 
47/2022 – PROCESSO SeMAE Nº 56/2022. Contratada: 
QUIMAFLEX CIENTÍFICA LTDA
Objeto: Aquisição de frascos de coleta e reagente para análises 
bacteriológicas em água para consumo humano provenientes 
dos reservatórios e redes de distribuição do município de São 
José do Rio Preto.
Valor: R$ 406.000,00  Prazo: 12 meses  Data 
da assinatura: 02.08.2022.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
EXTRATO DO CONTRATO Nº 43/2022
PREGÃO ELETRÔNICO 58/2022 – PROCESSO SeMAE Nº 68/2022
Contratada: MASSIMAX INDUSTRIA E COMERCIO DE 
ARGAMASSA LTDA
Objeto: Aquisição de 600.000kg (seiscentos mil quilos) de 
hidróxido de cálcio em suspensão aquosa para tratamento de 
água para abastecimento público - ETA Palácio das Águas - São 
José do Rio Preto – SP.
Valor: R$ 402.000,00 Prazo: 12 meses Data da assinatura: 
03.08.2022.
Nicanor Batista Júnior – Superintendente do SeMAE.
AVISO ÀS LICITANTES - NOVA DATA DE REALIZAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO 61/2022 – PROCESSO SICOM 3258/2022.
Objeto: Aquisição de conjunto motobomba centrífuga vertical 
para utilizar em sistemas booster de elevação e pressurização 
constante da rede de abastecimento de água.
Por interesse da administração, fica alterada a data da sessão 
do pregão para o dia 16.08.2022 a partir das 08h30. 
S. J. Rio Preto, 03.08.2022 – Renato Eduardo de Freitas – 
Pregoeiro
ABERTURA DE LICITAÇÃO - AVISO DE EDITAL DE PREGÃO 
ELETRÔNICO
Acha-se publicado no portal de compras da Prefeitura Municipal 
de São José do Rio Preto-SP, https://compras.empro.com.
br/WBC6/, o Pregão Eletrônico SeMAE nº 67/2022, Processo 
SICOM 3278/2022 objetivando a Contratação de empresa 
especializada em construção de uma carroceria para funcionar 
como unidade de manutenção em poços tubulares profundos 
exploratórios do aquífero Bauru, bem como sua instalação em 
caminhão de propriedade do SeMAE, marca Ford, modelo 815-
E. Prazo de entrega/execução: em até 150 dias. O recebimento 
das propostas dar-se-á até o dia 17.08.2022, às 08h30 e 
abertura a partir das 08h35. O edital, na íntegra, e demais 
informações, encontram-se à disposição dos interessados, no 
portal de compras. 
S. J. Rio Preto, 01.08.2022 – Fábio Augusto Zambon Furlan – 
Gerente de Operação e Manutenção - Água.
Extrato de Portaria nº 88 de 02/08/2022 – Considerando o 
interno 416/2022/GOM-A/SeMAE da lavra de Fábio Augusto 
Zambon Furlan, Gerente de Operação e Manutenção Água – 
interino, informando que o servidor PAULO DE TARSO YALENTI 
PEROSA, matrícula 136, ocupante da função de Coordenador 
de Captação e Tratamento de Água do Semae, afastar-se-á, 
temporariamente, do exercício de suas funções a partir do 
dia 01 de agosto de 2022. R E S O L V E: ARTIGO 1º- Nomear 
o servidor, CARLOS EDUARDO FOSSA, matrícula 616, para 
responder pela Coordenadoria de Captação e Tratamento 
de Água do Semae, a partir de 01/08/2022, enquanto durar a 
ausência do titular. ARTIGO 2º – Esta portaria entra em vigor na 
data de sua publicação.
Extrato de Portaria nº 89 de 02/08/2022 – CONCEDE: ARTIGO 
1º. - Ao (s) servidor (es), abaixo relacionado (s), prêmio por 
assiduidade, conforme Lei Complementar n.º 05/90, artigo 119 
e 120, com nova redação dada pelas Leis Complementares n.º
147 de 14/05/2002, n.º 609 de 22/11/2019 e nos termos dos 
Decretos n.º 16.868 de 30 de agosto de 2013, nº 18.621 de 
23/07/2020 e Portaria SeMAE nº 049 de 21/07/2020: NAYARA 
OLIVEIRA DE ALMEIDA, AGENTE ADMINISTRATIVO, matrícula 
1031, lotado(a) na COORDENADORIA DE ATENDIMENTO AO 
PÚBLICO, referente ao período aquisitivo de 01/06/2017 à 
30/06/2022, e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 01/07/2022 à 30/06/2027.
ARTIGO 2°. - Esta portaria entra em vigor na data de sua 
publicação.
EXTRATO DE JUSTIFICATIVA - Em obediência ao artigo 5º da Lei 
8.666/93, alterado pela Lei 8.883 de 08/06/94, justificamos que 
o pagamento em questão está sendo efetuado independente 
de sua ordem cronológica, para dar continuidade aos serviços 
essenciais desta Autarquia, pois estão presentes relevantes 
razões de interesse público. #CREDOR Nº 0698712 – Ponto 
Forte Construções e Empreendimentos Eireli. Valor: R$ 
1.860.405,37. Motivo: Para que não haja prejuízo na execução 
de serviços essenciais desta autarquia. Publicada por afixação 

no local de costume, e pela imprensa local. 
S.J.R.P., 03.08.2022. João Marcelino Ruiz - Gerente Adm. e 
Financeiro / Nicanor Batista Júnior – Superintendente.
S.J. Rio Preto, 03.08.2022 – Nicanor Batista Júnior – 
Superintendente do SeMAE.  
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EXTRATO: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DAS INSTALAÇÕES DAS 
ÁREAS VIII E IX – TODO RECINTO DE EXPOSIÇÕES E ESTACIONAMENTO 
DO “RECINTO DE EXPOSIÇÕES ALBERTO BERTELLI LUCATTO” EM 
FAVOR PIONEIRO – CLUBE DO ANTIGOMOBOLISMO DE SÃO JOSÉ DO 
RIO PRETO.  
PROTOCOLO: 202247191
OBJETO: ANTIGO MOBILISMO
DATA: 06 E 7 DE AGOSTO DE 2022.
DATA DA ASSINATURA: 29/07/2022.
VALOR: NOS TERMOS DO DECRETO N° 18.335 DE 14 DE JUNHO DE 
2019, O AUTORIZATÁRIO ESTÁ ISENTO DO PAGAMENTO DO PREÇO 
PÚBLICO POR SE TRATAR-SE DE ORGANIZADORES DIVERSOS DE 
PERSONALIDADE JURÍDICA QUANDO DA REALIZAÇÃO DE EVENTOS 
COM ATIVIDADES COMPROVADAMENTE DE INTERESSE PÚBLICO E 
GRATUITO A POPULAÇÃO, FOI RECOLHIDA COBRANÇA DE ENERGIA 
NO VALOR DE 10 UFM. (R$ 692,90 SEISCENTOS E NOVENTA E DOIS 
REAIS E NOVENTA CENTAVOS) E DEPÓSITO DE CAUÇÃO NO VALOR DE 
91 UFM (R$6.305,39 SEIS MIL TREZENTOS E CINCO REAIS E TRINTA E 
NOVE CENTAVOS).
BASE LEGAL: DECRETO N° 18.335 DE 14 DE JUNHO DE 2019.
A. PEDRO PEZZUTO JR. -SECRETÁRIO MUN. DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO

EXTRATO: TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DAS INSTALAÇÕES DAS 
ÁREAS V – PARALELA R. DANIEL ANTONIO DE FREITAS DO “RECINTO 
DE EXPOSIÇÕES ALBERTO BERTELLI LUCATTO” EM FAVOR DE 
MEETING FUN EVENTOS EIRELI
PROTOCOLO: 202260416
OBJETO: 5ª EDIÇÃO PÉ NA AREIA
DATA: 13/08/2022
DATA DA ASSINATURA: 02/08/2022
VALOR: NOS TERMOS DO DECRETO N° 18.335 DE 14 DE JUNHO DE 
2019, FOI RECOLHIDO O VALOR PREÇO PÚBLICO NO TOTAL DE 100 
UFM – R$ 6.929,00 – SEIS MIL NOVECENTOS E VINTE E NOVE REAIS)
BASE LEGAL: DECRETO N° 18.335 DE 14 DE JUNHO DE 2019.
A. PEDRO PEZZUTO JR. -SECRETÁRIO MUN. DE AGRICULTURA E 
ABASTECIMENTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Convocação n° 47/2022 – SME
A Secretaria Municipal de Educação de São José do Rio Preto, visando 
atender as necessidades de substituições no Ensino Fundamental nos 
Ciclos III e IV (6º ao 9º ano) e EJA – Educação de Jovens e Adultos da Rede 
Municipal de Ensino, conforme artigos 16, 17, 18, 19 da LC 138/2001 e 
alterações posteriores, convoca 01 (um) Professor de Educação Básica II 
abaixo classificados no Processo Seletivo SME nº 02/2021 para contratação 
em caráter temporário.
O convocado abaixo relacionado deverá comparecer no dia 05 de agosto de 
2022 às 9h na Secretaria Municipal de Educação (Rua General Glicério, nº 
3947 - Redentora). O convocado que não comparecer na data, hora e local 
supracitados terá os dias 08 e 09/08/2022, para comparecer na Secretaria 
Municipal de Educação, para atendimento exclusivamente às 9h no período da 
manhã ou às 14h no período da tarde. O não comparecimento do convocado 
no prazo estabelecido será considerado como desistência.
Para entrega da documentação para contratação, os convocados terão o prazo 
máximo de 20 (vinte) dias, em conformidade com item 13.11 do Capítulo 13, 
do edital de abertura, contados a partir da publicação desta, devendo, para 
tanto apresentar-se na Coordenadoria de Pessoal (Av. Alberto Andaló, 3030 – 
3° andar – Centro), mediante agendamento. Para contratação os convocados 
deverão ter disponibilidade de horário nos 03 (três) períodos: manhã, tarde e 
noite, conforme item 13.4, do Capítulo 13, do edital de abertura.
PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA II – EDUCAÇÃO FÍSICA

Class. Nome
18º GLAUCIA MONTEIRO DA SILVA

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA POSSÍVEL CONTRATAÇÃO – 
PROCESSO SELETIVO SME - EDITAL Nº 02/2021
(Trazer os documentos na ordem da relação e originais para atestar a 
autenticidade) 
1) Carteira de Identidade – RG (cópia) – Não será aceita a CNH;
2) Cadastro de Pessoa Física – CPF (cópia);
3) Comprovante de Endereço (cópia);
4) Carteira Profissional Digital – Acessar: www.gov.br/pt-br/temas/carteira-de-
trabalho-digital para cadastro e esclarecimentos (Dispensados da entrega da 
CTPS física e digital).
5) PIS/PASEP – Encaminhar-se a Caixa Econômica Federal e ao Banco 
do Brasil, solicitar que sejam feitas as pesquisas do PIS e do PASEP 
atualizadas (trazer os documentos que serão fornecidos pelos dois 
bancos, mesmo não constando número de inscrição);
6) Trazer Certidão de Quitação Eleitoral emitida pelo site www.tse.jus.br; 
7) Certificado de reservista (cópia);
8) Documento comprobatório do estado civil (cópia);
9) Trazer consulta efetuada no site do eSocial: consultacadastral.inss.gov.br/
Esocial/pages/index.xhtml e caso conste pendência no resultado da consulta 
(campo “mensagem”) esta deve ser sanada, conforme campo “orientação”, 
até a entrega da documentação.
10) Certidão de Nascimento ou R.G. dos filhos menores de 21 anos e dos 
maiores de 21 e menores de 24 anos que estejam cursando universidade e 
dos filhos deficientes de qualquer idade (cópia);
11) Carteira de vacinação de filhos menores de 14 anos (cópia);
12) Comprovar requisitos exigidos elencados no Quadro, do item 2.2, Capítulo 
2 do Edital Normativo -  Certificado, Certidão ou Diploma de Conclusão de 
Curso (cópia);
13) Trazer a pesquisa por nome e número de PIS/PASEP efetuada no site 
do Tribunal de Contas (www4.tce.sp.gov.br/siscaanet) para verificação de 
acúmulos.
Os cargos, empregos e funções anteriores que não estiverem ativos 
e que não constem a data da Demissão/Exoneração nas respectivas 
pesquisas, trazer a publicação da exoneração ou documento comprobatório 
do desligamento;
14) Registro no Conselho Regional, somente para os PEBs II de Educação 
Física (cópia);
15) As declarações a seguir devem ser, redigidas de próprio punho ou 
digitadas, conforme modelo entregue pela SME, e feitas uma para cada item, 
com a devida qualificação pessoal (Nome, RG, CPF e endereço) e declarando 
sob as penas da lei: 
15.1) Possuir ou não cargo/emprego/função pública, de acordo com a 
Constituição Federal;
15.2) Possuir ou não vínculo privado. 
15.3) Não ter sido demitido(a) do serviço público Federal, Estadual ou 
Municipal, em consequência de Processo Administrativo (por justa causa ou 
a bem do serviço público);
15.4) Não ter sido demitido (a) de função atividade do Magistério Público 
Municipal ou de escolas conveniadas com o Município de São José do Rio 
Preto, por justa causa;
15.5) Bens e Valores que constituem seu patrimônio ou cópia completa da 
última Declaração de Imposto de Renda;
15.6) Beneficiário(a) ou não de aposentadoria pública, em caso positivo, 
trazer comprovante;
15.7) Cidade(s) onde reside e residiu nos últimos 5 (cincos) anos;
16) Atestado / Certidão Negativa de Antecedentes Criminais (âmbitos 
Estadual e Federal), dos últimos 05 (cinco) anos, expedidos pelos órgãos 
competentes dos Estados onde reside e residiu no período de abrangência. 
Em caso positivo, trazer a Certidão Objeto e pé.
Obs: Podem ser expedidos via Internet:
16.1) Estadual: http://www.ssp.sp.gov.br (demais Estados consultar 
Secretaria da Segurança Pública);
16.2) Federal: http://www.pf.gov.br (caso ocorram problemas na obtenção da 
Certidão, via Internet, solicitar diretamente no órgão competente).
17) Certidões de Distribuição Criminal dos últimos 05 (cinco) anos, expedidas 
pelos órgãos competentes Âmbito Estadual – das cidades onde reside e 
residiu e Âmbito Federal – dos Estados onde reside e residiu no período de 
abrangência. Em caso positivo, trazer a Certidão de Objeto e pé.
Obs: Endereços dos órgãos competentes em São José do Rio Preto – SP:
17.1) Estadual: emissão via Internet, em todo Estado de São Paulo, 
no endereço https:///esaj.tjsp.jus.br/sco/abrirCadastro.do - Certidão de 
Distribuição de Ações Criminais OnLine, não serão aceitos de Execuções 
Criminais – Fórum Estadual – Rua Marechal Deodoro, 3036 – Centro. 
Caso o nome consultado tenha data de nascimento anterior a 01/01/1969: 
Deverá encaminhar o protocolo do pedido, junto do RG, ao e-mail: riopreto@
tjsp.jus.br
17.2) Federal: emissão via Internet no endereço http://www.jfsp.jus.br – Justiça 
Federal: Rua dos Radialistas Riopretenses, 1.000 – Chácara Municipal.
18) Exame Médico Admissional – O agendamento para a realização 
do exame deverá ser feito pelo link https://cidadao.riopreto.sp.gov.

br/?apl=AGENDAMENTOS_SERVICOS&chave=2094, ou pelo Aplicativo 
oficial da Prefeitura de São José do Rio Preto (Prefeitura de Rio Preto), 
disponível nas lojas de aplicativos. Local do Exame Médico: SEESMT, Av. 
Alberto Andaló, 3030, térreo do Paço Municipal, tel.: (17) 3203-1128, munido 
da Carteira de Vacinação (cópia), Comprovante de Vacinação contra a 
COVID-19 (cópia), ficha de avaliação e formulário de anamnese.
19) Dirigir-se ao Banco Bradesco, munido RG, CPF (originais e cópia), 
comprovante de endereço no nome do convocado e documento fornecido 
pela SME para abertura da Conta Salário – vinculada ao CNPJ da Prefeitura 
Municipal de São José do Rio Preto (Trazer cópia do comprovante de 
abertura de conta constando CPF e CNPJ desta Prefeitura).
20) Outros documentos que a Prefeitura de São José do Rio Preto julgar 
necessário.
OBSERVAÇÃO:
NÃO SERÃO ACEITOS PROTOCOLOS DE DOCUMENTOS.
INFORMAÇÕES IMPORTANTES:
O atendimento para entrega da documentação para contratação será feito 
somente mediante agendamento na Coordenadoria de Pessoal da Secretaria 
Municipal da Administração pelo telefone (17) 3203-1337.
Prazo para protocolo da Documentação:
Convocação nº 47/2022 – SME      Publicado em 04/08/2022
Término 24/08/2022        
São José do Rio Preto, 03 de agosto de 2022.
Fabiana Zanquetta de Azevedo
Secretária Municipal da Educação

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Vagner Antonio Gomes de Castro
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de 
pagamento de Imposto Territorial (div 2) exercícios 2000,2001,2007 a 2016.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a 
inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a outras instituições de 
proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e 
a mesma voltou por motivo de “Não Procurado”, na data  27,29/06/2022e 
01/07/2022
São José do Rio Preto, 3 de agosto de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 
Departamento de Dívida Ativa
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
Vagner Antonio Gomes de Castro
Notificamos que, até a presente data, consta em nosso sistema pendência de 
pagamento de Imposto Territorial (div 2) exercícios 2000,2001,2007 a 2016.
Entre em contato com os canais abaixo, com máxima urgência para evitar a 
inscrição em dívida ativa, ajuizamento e encaminhado a outras instituições de 
proteção ao crédito:
Agendamento Poupatempo e Prefeitura Regional Norte: (17) 3202-7749
Call-center: (17) 3202-7740
Atendimento digital: https://telegram.me/PrefeituraRioPretoBot
E-mail: semfaz.dividaativa@riopreto.sp.gov.br
Aproveitamos para comunicar que foi encaminhada notificação via correio e 
a mesma voltou por motivo de “Não Procurado”, na data  27,29/06/2022e 
01/07/2022
São José do Rio Preto, 3 de agosto de 2022.
MARTA ROSELI SANTOS DA SILVA
Coordenadora Executiva de Políticas Públicas 

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
Secretaria Municipal de Obras
Notificação 6148/2022
Fica notificada, Fernanda Machado, proprietária do imóvel sito à Rua Orsini 
Dias de Aguiar, nº 452, quadra 04, lote 02/03,01P/, Jardim Alvorada, que 
em virtude de ter sido enviado a Notificação de Embargo nº 006148/2022, 
datada em 27/07/2022, assinada pelo agente fiscal de posturas Moisés 
Augusto de Lima Aziz, tratando de falta de alvará de construção (construção 
de acréscimo em estruturas metálicas) em desacordo com as Leis Municipais 
nº 13.709/2021 e 649/2021 art. 352 e Lei nº 10.290/2008 – art. 9º, sendo que 
foi devolvido pela Empresa de Correios e Telégrafos o AR BR 78250586 3 BR 
acusando “mudou-se”.
Fica a presente obra a partir da publicação desta, embargada e sujeita as 
penalidades previstas nas citadas leis. Caso a construção não seja paralisada 
de imediato e providenciada no prazo de 15 (quinze) dias a eliminação da 
irregularidade que originou o presente EMBARGO, será aplicada a multa no 
valor de R$ 692,90 (seis centos e noventa e dois reais e noventa centavos) e 
medidas judiciais cabíveis para o caso.
São José do Rio Preto, 03 de agosto de 2022.
Moises Augusto de Lima Aziz
Agente Fiscal de Posturas - Obras

concessivo de 04/06/2022 a 03/06/2027.
RICARDO GUIMARAES GIOLLO, PEB2 - Ciências, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Educação, referente ao período aquisitivo de 09/04/2017 a 
07/06/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
08/06/2022 a 07/06/2027.
RUBIA RODRIGUES RIBEIRO, Agente Administrativo, lotado(a) na Secretaria 
Municipal da Fazenda, referente ao período aquisitivo de 22/06/2017 a 
21/06/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
22/06/2022 a 21/06/2027.
SANDRA HARUNO FLORENTINO, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Saúde, referente ao período aquisitivo de 04/06/2017 
a 03/06/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
04/06/2022 a 03/06/2027.
SIMAO PEDRO DE SOUZA, Técnico em Enfermagem, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de saúde, referente ao período aquisitivo de 06/06/2017 
a 05/06/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período concessivo de 
06/06/2022 a 05/06/2027.
THIAGO DOS REIS MAGALHAES, Agente Administrativo, lotado(a) na 
Secretaria Municipal de Administração, referente ao período aquisitivo de 
22/06/2017 a 21/06/2022 e que deverá ser usufruído dentro do período 
concessivo de 22/06/2022 a 21/06/2027.
VALTER VICENTE LINO JUNIOR, Guarda Municipal, lotado(a) na Secretaria 
Municipal de Trânsito, Transportes e Segurança, referente ao período 
aquisitivo de 25/05/2017 a 23/06/2022 e que deverá ser usufruído dentro do 
período concessivo de 24/06/2022 a 23/06/2027.
ADILSON VEDRONI 
Secretário Municipal de Administração
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2021000259370 02354/21 A I CORTEZ DROGARIA LTDA LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2247

2022000134881 00386/22 ALERGO IMUNO SERVIÇOS 
MÉDICOS S/S LTDA ME

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2252

2021000349213 02674/21 AUYBER DA SILVA POVEZAM 
ODONTOLOGIA 

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2251

2021000342683 02632/21 BEDRAN DE CASTRO SERVIÇOS 
MÉDICOS S/S

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2244

2022000131315 00382/22 BIOMAGISTRAL FARMACÊTICA 
LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2241

2022000114329 00324/22 BORTOLUCI & ASSOLINE ANÁLISES 
CLÍNICAS LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2250

2022000081043 00239/22 BUFFULIN REUMATOLOGIA 
HOSPITAL DIA LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2240

2021000273997 02415/21
CEMI CENTRO ESPECIALIZADO 
MATERNO INFANTIL ROSAS DO 

PARTO LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2248

2022000066647 00191/22 CLINICA ODONTOLOGICA 
EDUARDO LIBERT LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2235

2022000051207 00152/22 COMUNIDADE TERAPÊUTICA 
MUNHOZ & MUNHOZ LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2245

2022000034923 00109/22 CORP CENTRO DE ONCOLOGIA DE 
RIO PRETO S/A

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2238

2021000330150 02582/21 DB MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2231

2022000050084 00151/22
EMCOKER DISTRIBUIDORA DE 

MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR E 
ODONTOLÓGICO LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2236

2021000224973 02250/21
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL 

DE MEDICINA SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2223

2022000194547 00986/22
FUNDAÇÃO FACULDADE REGIONAL 

DE MEDICINA SÃO JOSÉ DO RIO 
PRETO

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2249

2021000358894 02689/21 INSTITUTO PRÓ CARDÍACO RIO 
PRETO LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2237

2022000121129 00335/22 LABORCLIN RIO PRETO LTDA LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2234

2022000315799 02534/21 MACHADO E ARAKAKI LTDA LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2243

2022000035050 00110/22 MULTIFÓRMULAS FARMÁCIA DE 
MANIPULAÇÃO EIRELI

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2242

2022000110964 00315/22 RANGU´S RIO PRETO REFEIÇÕES 
LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2246

EDITAL DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO (L.T.A)  DEFERIDO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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CONVOCAÇÃO 

 

Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Ordinária deste Conselho, que será 

realizada no dia 09/08/2022, terça-feira, virtualmente através de plataforma on-line no seguinte link: 

https://us02web.zoom.us/j/84046516700, em primeira convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada 

o número legal de conselheiros para instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será 

realizada em segunda convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 

INFORMES: 

I. Informes da Mesa Diretora - Antonio Fernando de Araújo; 

II. Agendamentos nos serviços de odontologia - Aldenis A. Borim. 

 

ORDEM DO DIA: 

I. Apreciação e votação do Plano de Trabalho para celebração de convênio visando o repasse de 

recursos oriundos de Emendas Parlamentares Federais no valor de R$ 2.690.504,00 à Irmandade da 

Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, para custeio das ações de saúde realizadas pela 

Entidade - Aldenis A. Borim; 

II. Apreciação e votação do Plano de Trabalho para celebração de convênio visando o repasse de 

recursos oriundos de Emenda Parlamentar Estadual no valor de R$ 1.850.000,00 à Irmandade da 

Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, para custeio das ações de saúde realizadas pela 

Entidade - Aldenis A. Borim; 

III. Apreciação e votação do Plano de Trabalho para celebração de convênio visando o repasse de 

recursos oriundos de Emenda Parlamentar Federal no valor de R$ 200.000,00 à APAE – Associação 

de Pais de Amigos dos Excepcionais, para custeio das ações de saúde realizadas pela Entidade - 

Aldenis A. Borim; 

IV. Apreciação e votação do Plano de Trabalho para celebração de convênio visando o repasse de 

recursos oriundos de Emenda Parlamentar Federal no valor de R$ 150.908,00 à Associação Renascer, 

para custeio das ações de saúde realizadas pela Entidade - Aldenis A. Borim. 

 

São José do Rio Preto, 3 de agosto de 2022. 

 

 

Antonio Fernando de Araujo 
Presidente CMS 
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Fica o (a) Senhor (a) Conselheiro (a) convocado (a) para a Reunião Ordinária deste Conselho, que será 

realizada no dia 09/08/2022, terça-feira, virtualmente através de plataforma on-line no seguinte link: 

https://us02web.zoom.us/j/84046516700, em primeira convocação às 18h00. Não havendo na hora marcada 

o número legal de conselheiros para instalação da referida reunião em primeira convocação, a mesma será 

realizada em segunda convocação às 18h30, a fim de apreciarem a seguinte pauta: 

 

INFORMES: 

I. Informes da Mesa Diretora - Antonio Fernando de Araújo; 

II. Agendamentos nos serviços de odontologia - Aldenis A. Borim. 

 

ORDEM DO DIA: 

I. Apreciação e votação do Plano de Trabalho para celebração de convênio visando o repasse de 

recursos oriundos de Emendas Parlamentares Federais no valor de R$ 2.690.504,00 à Irmandade da 

Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, para custeio das ações de saúde realizadas pela 

Entidade - Aldenis A. Borim; 

II. Apreciação e votação do Plano de Trabalho para celebração de convênio visando o repasse de 

recursos oriundos de Emenda Parlamentar Estadual no valor de R$ 1.850.000,00 à Irmandade da 

Santa Casa de Misericórdia de São José do Rio Preto, para custeio das ações de saúde realizadas pela 

Entidade - Aldenis A. Borim; 

III. Apreciação e votação do Plano de Trabalho para celebração de convênio visando o repasse de 

recursos oriundos de Emenda Parlamentar Federal no valor de R$ 200.000,00 à APAE – Associação 

de Pais de Amigos dos Excepcionais, para custeio das ações de saúde realizadas pela Entidade - 

Aldenis A. Borim; 

IV. Apreciação e votação do Plano de Trabalho para celebração de convênio visando o repasse de 

recursos oriundos de Emenda Parlamentar Federal no valor de R$ 150.908,00 à Associação Renascer, 

para custeio das ações de saúde realizadas pela Entidade - Aldenis A. Borim. 

 

São José do Rio Preto, 3 de agosto de 2022. 

 

 

Antonio Fernando de Araujo 
Presidente CMS 

2022000149667 00826/22 RGN INSTRUMENTOS E 
EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO Nº 2239

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000270771 02591/20 BOCHIN & MANTOVANI SERVIÇOS 
ODONTOLOGICOS S/S LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO 

2021000266343 02383/21 CENTRO MÉDICO RIO PRETO LTDA LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO 

2022000197349 02492/21 DIOM RADIOLOGIA RIO PRETO 
LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO 

2021000326045 02564/21
DR FERNANDO PRADO & PRADO 

ASSOCIADOS PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS MÉDICOS

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO 

2021000281808 02438/21 RAIA DROGASIL S/A LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO 

2021000342697 02633/21 THAIS VITTI SERVIÇOS MÉDICOS 
S/S

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO 

Karina Elias de Souza
       São José do Rio Preto, 04 de Agosto de 2022.

Coordenadora da Vigilância Sanitária

EDITAL DE LAUDO TÉCNICO DE AVALIAÇÃO (L.T.A)  INDEFERIDO – VIGILÂNCIA SANITÁRIA
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EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA
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AVALIAÇÃO Nº 2239

PROTOCOLO PROCESSO RAZÃO SOCIAL TIPO DE SOLICITAÇÃO

2020000270771 02591/20 BOCHIN & MANTOVANI SERVIÇOS 
ODONTOLOGICOS S/S LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO 

2021000266343 02383/21 CENTRO MÉDICO RIO PRETO LTDA LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO 

2022000197349 02492/21 DIOM RADIOLOGIA RIO PRETO 
LTDA

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO 

2021000326045 02564/21
DR FERNANDO PRADO & PRADO 

ASSOCIADOS PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇOS MÉDICOS

LAUDO TÉCNICO DE 
AVALIAÇÃO 

2021000281808 02438/21 RAIA DROGASIL S/A LAUDO TÉCNICO DE 
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
EXTRATO DE ADITIVO 
PROCESSO Nº 40/2022 ADITIVO CONTRATUAL Nº 14/2022 SEGUNDO ADITAMENTO 
AO CONTRATO Nº 09/2020. Contratada: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE 
BENEFÍCIOS EIRELI. Objeto: Prorroga por 12 (doze) meses o prazo de vigência do 
Contrato nº 09/2020, bem como atualiza os valores médios dos litros dos combustíveis 
previstos no Termo de Referência. Vigência: 06 de agosto de 2022 a 05 de agosto de 
2023. Data da assinatura: 02 de agosto de 2022. Valor estimado do aditivo: R$ 
84.451,92 (oitenta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e um reais e noventa e dois 
centavos).Recursos orçamentários: 3390.39 – Outros Serviços de Terceiros – pessoa 
Jurídica. Base Legal: artigo 57, II, da Lei 8.666/93. São José do Rio Preto, 03 de agosto de 
2022.Ver. PEDRO ROBERTO GOMES Presidente da Câmara Municipal São José do Rio 
Preto 
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ORDEM DO DIA DA 4ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2022 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
04 DE AGOSTO DE 2022 – QUINTA-FEIRA – 10:00 HORAS 

 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
 
 
01 – 19/22 – DO EXECUTIVO – 1ª DISC/VOT  
Dispõe sobre a adequação da tabela salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 
Combate às Endemias em determinação da Emenda Constitucional nº 120 de 05 de maio de 2022, e 
dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 
  
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
 
 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
                                                                                                          Presidente da Câmara – 02/08/2022 
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ORDEM DO DIA DA 5ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2022 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO 
04 DE AGOSTO DE 2022 – QUINTA-FEIRA – 11:00 HORAS 

 
 

ORDEM DO DIA 
 
 
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR  
 
 
01 – 19/22 – DO EXECUTIVO – 2ª DISC/VOT  
Dispõe sobre a adequação da tabela salarial dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de 
Combate às Endemias em determinação da Emenda Constitucional nº 120 de 05 de maio de 2022, e 
dá outras providências. (QUÓRUM: MAIORIA ABSOLUTA) 
  
 
III – EXPLICAÇÃO PESSOAL  
 
 

Ver. PEDRO ROBERTO GOMES 
                                                                                                          Presidente da Câmara – 02/08/2022 

Câmara Municipal de 
São José do Rio Preto

GOVERNO DE MONTE APRAZÍVEL-SP
AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL: 64/2022
PROCESSO ADMINISTRATIVO: 96/2022
OBJETO: Contratação de empresa para fornecimento de licença de uso de sistema de análise estruturada de dados 
técnicos e gerenciais visando a geração de relatórios e demonstrativos técnicos que permitam o acompanhamento 
das metas fiscais e indicadores de gestão fiscal dos Órgãos Públicos.
Data da realização da Sessão Pública: 25/08/2022
Horário: 09h30min.
Local da Abertura dos envelopes: Prefeitura de Monte Aprazível - Setor Municipal de Licitação, localizado na 
Praça São João, 117, Centro.
O edital na integra deverá ser acessado através do site www.monteaprazivel.sp.gov.br
Fundamentação legal: Leis Federais: 8.666/93 e 10.520/02.
Monte Aprazível, 03 de agosto de 2022.
Marcio Luiz Miguel – Prefeito Municipal.
Diego Santos Rossini – Pregoeiro Oficial.

Prefeitura Municipal de 
Monte Aprazível
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PARADA APARECEU
Amigo pessoal de há muito do ex-ministro da Defesa, da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, do Esporte e de Coordenação política e As-
suntos Institucionais durante os governos de Lula e Dilma, Aldo 
Rabelo passou por Rio Preto e virou noticia ao visitar o gabinete 
do prefeito Edinho Araújo, na terça feira, acompanhado do rio-
-pretense Sergio Parada, opositor ferrenho de José Eduardo Ro-
drigues, presidente do Rio Preto Esporte Clube.

IMPOSTRÔMETRO LIGADO 
A Associação Comercial de São Paulo já possui há algum tempo 
o IMPOSTOMETRO mais conhecido do país e Rio Preto poderá 
ter um também para chamar de seu, quando estiver pronta a nova 
sede da ACIRP, na Avenida Bady Bassitt com direito a repeteco 
na sede central da cidade. O anuncio foi feito durante a reunião 
de segunda feira, na ACIRP, no lançamento do Centro de Estudos 
Econômicos. O “nosso aparelho” vai servir também para medir o 
crescimento comercial da cidade.

RAPIDO E LIGEIRO
Não foi longo o tempo de recepção a Rabelo no gabinete do 
prefeito Edinho, que se preparava para viajar para uma missão 
com diretores da ACIRP para Florianópolis, onde participaria 
da uma missão empresarial inovadora voltada para o STAR-
TAP SUMMIT 2022, liderada pelo vice-presidente da entidade, 
Daniel Rodrigues. O evento faz parte do Floripa Conecta, um 
movimento de conexão entre iniciativas públicas, privadas e 
eventos na cidade de Florianópolis.

ESTUDANDO ECONOMIA 
Foi anunciada durante a reunião da Associação Comercial e Em-
presarial de Rio Preto (ACIRP), na segunda feira, o lançamento 
do Centro de Estudos Econômicos. A iniciativa visa reunir dados 
para formular análises com o objetivo de servir de guia para as 
empresas e empreendedores interessados em investir na cidade. 
O imposto monitorado servirá também para dar transparência aos 
aumentos de tributos obtidos pelo comercio e indústria em tempo 
real para a população.

AMIGO DAS BRUXAS 
Não foi uma visita por acaso, mas com fins lucrativos, não por di-
nheiro, mas por votos. Rabelo, pra quem não sabe, durante seus seis 
mandatos federais apresentou 225 proposições, sendo dois de seus 
projetos transformados em lei e, acredite se quiser, o mais famo-
so foi o da limitação de estrangeirismo na língua portuguesa como 
uma “idiotice” por Millor Fernandes, mas, o mais inesquecível foi 
o projeto que instituía o Dia Nacional do Saci na data de 31 de ou-
tubro visando substituir a importação cultural do Dia das Bruxas.

CURRAIS E JARDINS
Espetáculo à parte, as flores também terão seu merecido destaque 
na 65ª Festa do Peão de Barretos, que este ano acontece de 18 a 28 
de agosto. Cerca de 50 mil flores serão espalhadas em diversos pon-
tos do Parque do Peão garantirão beleza e aconchego nos 11 dias 
de evento. Todas as espécies foram preparadas dentro Parque em 
estufas e viveiros. Elas são resistentes ao calor e estão prontas para 
enfrentar as altas temperaturas de Barretos, conta Jeronimo Luiz 
Muzetti, presidente de Os Independentes, organizadora da Festa.  

Ponto e basta! (Esta coluna é publicada com exclusi-
vidade para o jornal  DHOJE às terças e quintas)

 Bisneta e aniversário
A bonita residência da colega Cida Caran esteve em festa 
ontem, dia 02 de agosto. O motivo foi o aniversário do ma-
rido Dr. Orvile Tucunduva Westin (9.7), e do nascimento de 
sua primeira bisneta, a fofura Júlia, filha de sua neta, Bár-
bara Lopes Caran Azem e do empresário Tiago Azem Calil. 
Os avós, estão radiantes de felicidades. Da coluna, nossos 
parabéns e muita saúde.

 Carmem Festa a Fantasia
De volta ao jardim de Infância, no próximo dia 20 de agos-
to, a partir das 23 horas, no Espaço da Chácara Viva Águas 
Claras 05, acontecerá a 13ª edição da famosa “Carmem Fes-
ta a Fantasia”, em clima open bar. No comando de Fabia-
no Mazza. Na grade de shows: Mirella, Don Juan, Reddy 
Allor, Ricardo Prado, Sambauê, Marlon & Serginho, Brenda 
Arnal, entre tantos outros cantores. Imperdível! Vendas de 
convites: (17) 99106-3082.  Site: www.zedoingresso.com.br 

 Baile do Havaí
A Associação Recreativa dos Tangarás – ART, realiza no dia 
17 de setembro, o tradicional Baile do Havai, que sempre 
movimentou a região. A diretoria representada pelo Pre-
sidente Preto Guerra, e seu vice Luís Henrique Montemor 
Fortes, Oficial Interino do 1º Registro de Imóveis de São 
José do Rio Preto, estão empenhados em fazer uma festa 
para todos os públicos. Não fica de fora. Garanta já o seu 
convite na secretaria do Clube Tangarás.  (17) 3249-1192.

 Super feliz!
A empresária Ásteria Quintana recebeu o cargo de Presidente 
do Rotary Club São José do Rio Preto Centenário, do Governa-
dor do Distrito 4480 – Gerson Januário, dias atrás, com capri-
chada festa em seu Buffet Ásteria Eventos Casa de Portugal.

 Case de sucesso
O presidente do Thermas dos Laranjais, Jorge Noronha mi-
nistra no próximo dia 10 de agosto a palestra sobre o par-
que, com o tema Case de sucesso: Thermas dos Laranjais e 
sua trajetória até se tornar o primeiro da América Latina. O 
Thermas dos Laranjais é modelo de tecnologia e referência 
internacional no turismo e será um dos anfitriões da 2ª edi-
ção do Adibra Networking Day. O evento reúne os principais 
players do setor de entretenimento de todo país e acontece 
nos dias 09 e 10 de agosto de forma presencial, em Olímpia.

 Amigos de Ruta
O empresário rio-pretense Luciano Frigério vai participar 
de uma viagem “Bate & Fica Internacional” com sua pos-
sante moto Harley Davidson, com Amigos de Ruta – Mo-
tociclistas, nos dias 15, 16 e 17 de setembro, com destino 
Asunción - Paraguay. O evento terá animação da T-Ale Ban-
da Oficial Del Evento.

bobtoledo@gmai l .com

ROBERTO
TOLEDO

Golpe de mestre
Você não precisa todos os dias escovar 

todos os dentes. Apenas aqueles que 
você pretende manter na boca. Sorria, 

beba muita água e seja feliz!

SANTA CASA DE MISERICORDIA 
DE SÃO JOSÉ DO RIO PRETO
GESTÃO PELA QUALIDADE TOTAL

(17) 2139 9200 I Rua Fritz Jacobs, 1236 - Boa Vista - São José do Rio Preto - SP

Excelência para você viver bem

Bernardino de Campos, 3145
Telefone: 3232-4822

Riopreto Shopping Center 
Telefone: 3227-3211

Kiberamarp

Pedrinho Giglio e Elisa em clima de aniversário de um aninho da linda 
neta Ana Beatriz Previdelli Giglio. Foto Luizinho Bueno

Rachel Vasconcelos e Ricardo Panhan (diretores da Protendit), duran-
te festa de lançamento OBA Festival Carnaval 2023

Anna e Fernando Mariano no lançamento do OBA Festival Carnaval 
Rio Preto

Maurício Vulpini e Beatriz Tavares Vulpini no chique casamento de 
Polianne Nunes Mir e Arthur Xavier. Foto Luizinho Bueno

henriforne@gmail.com

Tel. (17) 3233-4888

DETALHESNÃO 
TÃOPEQUENOS

TEMPO DA VOVÓ. A exposição de carros antigos, mas 
também velhos no tempo, conservadíssimos pelos apaixonados 
em Antigo modelismo vai ser a atração do fim de semana no Re-
cinto de Exposições, das 9 às 18 horas, com direito a praça de ali-
mentação.  Pra entrar é só levar 1 quilo de alimento não perecível.

FINAL DE SEMANA maravilhoso, com Festa Junina do 
Condomínio Enseada Azul 1, em Fronteira. O colunista Luízinho 
Bueno marcou presença, e anotou vários socialites rio-pre-
tenses, com seus familiares participaram da festona, entre 
eles estavam: Guta e José Eduardo Roma, Michelle Conte e Sô-
nia Garisto Conte, Célia Vetorasso, Cristina Pereira Dalul, Dr. 
Paulo Colombo e Hélide Borduqui Colombo, Neide Rocha, Lita 
Lemos, Madu Polotto e filhos, Neiva Saad de Seta, Cecília de 
Seta Buchdid, Dra. Fátima de Seta Badan, Waltinho Carrazone, 
Sandra e Angelo Moura, Luciano Frigério e Maurício Cabrera.

NOVO SHOW! Queen Experience At Stadium Rio Preto In 
Concert marcado para o dia 13 de agosto, no Centro Regional de 
Eventos. O maior espetáculo em tributo ao Queem das Améri-
cas com mais de 20 integrantes, orquestra e banda. Imperdível!

O  PRESIDENTE do Centro Social do Estoril e Creche 
Irmã Julieta, Manoel Neves Filho, marcou a data do Arraial do 
Estoril, 100% beneficente, nos dias 12 e 13 de agosto, no Centro 
Social do Parque Estoril.

COM FESTA ESTILO country Ana Paula Domingues e o 
marido Flávio Renato (Batata) Valereto vão festejar seus ani-
versários juntinhos com os amigos no próximo sábado, dia 06, 
a partir das 17 horas na Fazenda do Silvinho, nos arredores de 
Potirendaba. Merci pelo convite.

NO FINAL DA SEMANA passada o empresário Pe-
drinho Giglio e Elisa recepcionaram um grupinho de amigos 
em sua bonita casa de veraneio para a Festa Junina do Condo-
mínio Enseada Azul, em Fronteira.

NA PRÓXIMA segunda-feira, acontecerá o tradicional 
evento o Garçon Cross a partir das 15h30 novamente na Praça 
Dom José Marcondes, no centro de Rio Preto.
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